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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunnustab komisjoni ettepanekut Euroopa Tööjõuameti loomise kohta ja 

peab seda oluliseks sammuks sotsiaalõiguste samba saavutamisel. Komisjoni ettepanek on 

hea lähtekoht, kuid arvamuse koostaja teeb ettepaneku anda ametile suuremad volitused, et ta 

saaks edukalt täita oma ülesandeid ning olla kasulik täiendus olemasolevatele struktuuridele. 

Kuna ameti puhul on tegemist uue prioriteediga, peaks seda rahastama üksnes uutest 

vahenditest, mitte praeguste programmide arvelt. Komisjon tegi ettepaneku rahastada 70 % 

ameti eelarvest vahendite ümberpaigutamise kaudu praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

raames ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist. Kuigi ameti ülesanded on 

sellega tõepoolest sarnased, kuluvad esimesed aastad selle ülesehitamisele. Tegevuskulude 

kasutamist sotsiaalvaldkonnas ei tohiks takistada ja seetõttu tuleks ametit rahastada uutest 

vahenditest.

Seoses asukoha üle otsustamisega osutab arvamuse koostaja kõigi liidu institutsioonide poolt 

heaks kiidetud soovitustele kohaldada tõhususele suunatud ja kulusäästlikku lähenemisviisi. 

Ta on seisukohal, et selle saavutamiseks on väga oluline, et liidu institutsioonid määraksid

kindlaks ameti täpse asukoha, mitte ainult liikmesriigi.

Arvamuse koostaja soovitab järgida tööhõive ja sotsiaalvaldkonna olemasolevate asutuste 

juhtimisstruktuuri, st jätkata kolmepoolset juhtimist. Järjepidevuse tagamiseks ja ülesannete 

kattumise vältimiseks tuleks eritähelepanu pöörata Euroopa Elu- ja Töötingimuste 

Parandamise Fondi (Eurofound), Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop), Euroopa 

Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA), Euroopa Koolitusfondi (ETF) ja ameti 

vahelisele võimalikule koostoimele ja ülesannete kattumisele. 

Samuti esitatakse muudatused, mille eesmärk on järgida eelarvekomisjoni pikaajalisi 
seisukohti, näiteks seoses Euroopa Parlamendi esindatusega haldusnõukogus ja suurema 
paindlikkusega tõlketeenuste puhul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Täites oma ülesandeid täielikus 
koostöös liidu institutsioonide, organite ja 
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asutuste ning ka liikmesriikidega, peaks 
asutus aktiivselt toetama riikide ja liidu 
tegevust, vältides topelttööd, edendades 
koostoimet ja vastastikust täiendavust 
ning saavutades sellega koordineerimise 
ja eelarvesäästu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et jälgida tekkivaid 
suundumusi, probleeme või lünki tööjõu 
liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, peaks amet 
arendama analüütilist ja riskihindamise 
suutlikkust. See peaks hõlmama tööturu 
analüüside ja uuringute ning vastastikuste 
eksperdihinnangute teostamist. Amet peaks 
jälgima võimalikku tasakaalustamatust, 
mis on seotud oskuste ja piiriüleste 
tööjõuvoogudega, sealhulgas võimalikku 
mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele. 
Amet peaks toetama ka direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohast 
riskihindamist. Amet peaks tagama 
koostoime ja vastastikuse täiendavuse liidu 
muude ametite või talituste või 
võrgustikega. Sellega seoses tuleks küsida 
SOLVITilt ja samalaadsetelt teenuste 
võrgustikelt andmeid korduvate 
probleemide kohta, millega üksikisikud ja 
ettevõtjad puutuvad kokku oma õiguste 
rakendamisel ameti pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Samuti peaks amet 
hõlbustama ja ühtlustama 
andmekogumistoiminguid, mis on ameti 
pädevuse piires ette nähtud asjaomaste 
liidu õigusaktidega. See ei tähenda 
liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

(15) Selleks et jälgida tekkivaid 
suundumusi, probleeme või lünki tööjõu 
liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, peaks amet 
arendama analüütilist ja riskihindamise 
suutlikkust. See peaks hõlmama tööturu 
analüüside ja uuringute ning vastastikuste 
eksperdihinnangute teostamist. Amet peaks 
jälgima võimalikku tasakaalustamatust, 
mis on seotud oskuste ja piiriüleste 
tööjõuvoogudega, sealhulgas võimalikku 
mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele. 
Amet peaks toetama ka direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohast 
riskihindamist. Amet peaks tagama 
koostoime ja vastastikuse täiendavuse liidu 
muude ametite või talituste või 
võrgustikega. Sellega seoses tuleks teha 
tööturu analüüsimisel tihedat koostööd 
Eurofoundiga ning küsida SOLVITilt ja 
samalaadsetelt teenuste võrgustikelt 
andmeid korduvate probleemide kohta, 
millega üksikisikud ja ettevõtjad puutuvad 
kokku oma õiguste rakendamisel ameti 
pädevusse kuuluvates valdkondades. 
Samuti peaks amet hõlbustama ja 
ühtlustama andmekogumistoiminguid, mis 
on ameti pädevuse piires ette nähtud 
asjaomaste liidu õigusaktidega. See ei 
tähenda liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Et tagada ameti täielik autonoomia 
ja sõltumatus, tuleks ametile eraldada 
autonoomne eelarve, mille tulu pärineb 
liidu üldeelarvest, liikmesriikide 
vabatahtlikust rahalisest toetusest ja ameti 
töös osalevate kolmandate riikide 
osamaksust. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel peaks ametil olema õigus 
võtta vastu rahalist toetust käsitlevaid 
lepinguid või sihtotstarbelisi toetusi ning 
nõuda ameti avaldatud väljaannete ja 
osutatud teenuste eest tasu.

(24) Et tagada ameti täielik autonoomia 
ja sõltumatus, tuleks ametile eraldada 
autonoomne eelarve, mille tulu pärineb 
liidu üldeelarvest, liikmesriikide 
vabatahtlikust rahalisest toetusest ja ameti 
töös osalevate kolmandate riikide 
osamaksust. Ameti eelarve tuleks koostada 
tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte 
kohaselt, võttes arvesse ameti eesmärke ja 
ülesannete täitmise oodatavaid tulemusi.
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel 
peaks ametil olema õigus võtta vastu 
rahalist toetust käsitlevaid lepinguid või 
sihtotstarbelisi toetusi ning nõuda ameti 
avaldatud väljaannete ja osutatud teenuste 
eest tasu. Liidu eelarvest eraldatav toetus 
ei tohiks kahjustada teisi liidu 
programme.

Selgitus

Arvestades, et ameti esimesed tegevusaastad kuluvad selle ülesehitamisele, ei tohiks seeläbi 
ohtu seada olemasolevate programmide, näiteks EURESe tegevust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ameti asukohaliikmesriik peaks 
tagama võimalikult head tingimused ameti 
sujuvaks ja tõhusaks toimimiseks.

(28) Ameti asukohaliikmesriik peaks 
tagama võimalikult head tingimused ameti 
sujuvaks ja tõhusaks toimimiseks. Kulude 
kokkuhoiu nimel peaks amet tegema 
tihedat koostööd teiste liidu 
institutsioonide, asutuste ja organitega, 
eriti nendega, mille asukoht on samas
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Ameti asukoha üle otsustamisel 
tuleks täielikult järgida nii Euroopa 
Parlamendi kui ka nõukogu õigusi liidu 
seadusandjatena ning arvesse tuleks võtta 
institutsioonidevahelise 
detsentraliseeritud asutuste ressursside 
töörühma soovitusi. Liidu asutuse 
asukohaga seotud hiljutiste menetluste 
kohaselt ei peaks liidu institutsioonid 
leppima kokku mitte ainult seda, millises 
liikmesriigis amet hakkab asuma, vaid ka 
täpse asukoha selles liikmesriigis.

Selgitus

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Amet peaks nende vastava 
pädevuse piires tegema koostööd teiste 
liidu asutustega, eelkõige järgmiste 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 
asutatud asutustega, tuginedes nende 
kogemustele ja maksimeerides koostoimet: 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA), Euroopa 

(30) Amet peaks nende vastava 
pädevuse piires tegema koostööd teiste 
liidu asutustega, eelkõige järgmiste 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 
asutatud asutustega, tuginedes nende 
kogemustele ja maksimeerides koostoimet
ning vältides kulude kokkuhoiu nimel 
dubleerimist: Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fond 
(Eurofound), Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa 
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Koolitusfond (ETF), ning organiseeritud 
kuritegevuse ja inimkaubanduse vastase 
võitluse valdkonnas Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ametiga (Europol) ja 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ametiga (Eurojust).

Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
(EU-OSHA), Euroopa Koolitusfond (ETF), 
ning organiseeritud kuritegevuse ja 
inimkaubanduse vastase võitluse 
valdkonnas Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ametiga (Europol) ja 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ametiga (Eurojust).

Selgitus

Ühise lähenemisviisi kohaselt peavad tööhõive ja tööturu valdkonnaga seotud asutused 
kasutama kättesaadavaid piiratud ressursse tõhusalt, püüdes saavutada koostoimet ja vältides 
oma tegevuse kattumist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimaldab artiklite 6 ja 7 kohaselt 
üksikisikutele ja tööandjatele piiriülestes 
olukordades juurdepääsu teabele õiguste ja 
kohustuste ning tööjõu piiriülese liikuvuse 
teenuste kättesaadavuse kohta;

(a) võimaldab artiklite 6 ja 7 kohaselt 
üksikisikutele ja sotsiaalpartneritele
piiriülestes olukordades juurdepääsu 
teabele õiguste ja kohustuste ning tööjõu 
piiriülese liikuvuse teenuste kättesaadavuse 
kohta;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) soodustab liikmesriikide, liidu 
institutsioonide, asutuste ja organite vahel 
liidu tasandil koostööd ja kooskõlastamist, 
et hoida eelarvevahendeid kokku, vältida 
topelttööd ning toetada nende tegevuse 
koostoimet ja vastastikust täiendavust.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) jälgib liikmesriikide vabatahtliku 
tagasipöördumise programme nende 
üksikisikute abistamiseks, kes piiriüleses 
tööjõu liikuvuses osalemise järel soovivad 
oma päritoluriiki tagasi pöörduda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab asjakohast teavet 
üksikisikute õiguste ja kohustuste kohta 
tööjõu piiriülese liikuvuse olukorras;

(a) annab asjakohast teavet 
üksikisikute õiguste ja kohustuste kohta 
tööjõu piiriülese liikuvuse olukorras, 
sealhulgas teavet nende sotsiaalõiguste 
kohta, näiteks seoses haldus-, tööturu-, 
tervishoiu- ja eluasemeteenustega;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annab tööandjatele asjakohast 
teavet tööõiguse ning elamis- ja 
töötingimuste kohta, mida kohaldatakse 
töötajate, sealhulgas lähetatud töötajate 
suhtes tööjõu piiriülese liikuvuse 
olukorras;

(c) annab sotsiaalpartneritele
asjakohast teavet tööõiguse ning elamis- ja 
töötingimuste kohta, mida kohaldatakse 
töötajate, sealhulgas lähetatud töötajate 
suhtes tööjõu piiriülese liikuvuse 
olukorras;

Selgitus

Amet peaks andma teavet nii tööandjatele kui ka töötajate organisatsioonidele.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetab ja rahastab koostöös 
liikmesriikide ametiasutustega 
nõustamisteenuseid, mis on ette nähtud 
töötajatele, kes otsivad tööd või töötavad 
väljaspool oma päritoluriiki;

Selgitus

Amet peab olema volitatud lisaks töötajate teavitamisele neid ka nõustama.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi ametiasutus ei vasta 
taotlusele ameti määratud tähtaja jooksul, 
esitab ta ametile selle kohta põhjenduse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet teavitab oma hindamise 
tulemustest korrapäraselt komisjoni ja 
asjaomaseid liikmesriike ning esitab 
ettepanekud võimalike meetmete kohta 
kindlaks tehtud kitsaskohtade 
kõrvaldamiseks.

3. Amet esitab oma hindamise 
tulemuste kohta komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele 
poolaastaaruanded ning ettepanekud 
võimalike meetmete kohta kindlaks tehtud 
kitsaskohtade kõrvaldamiseks. Need 
aruanded tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega.

Amet kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega, eelkõige 
Eurofoundi, Cedefopi, EU-OSHA ja 
ETFiga, et saavutada kulutõhususe 
huvides tegevuse koordineerimine ning 
edendada selles koostoimet ja vältida 
dubleerimist.

Selgitus

Ühise lähenemisviisi kohaselt peavad tööhõive ja tööturu valdkonnaga seotud asutused 
kasutama kättesaadavaid piiratud ressursse tõhusalt, püüdes saavutada koostoimet ja vältides 
oma tegevuse kattumist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks juhtivesindaja ning kaks 
komisjoni esindajat, kellel kõigil on 
hääleõigus.

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks juhtivesindaja, igast 
liikmesriigist üks tööandjate 
organisatsioonide liige, igast liikmesriigist
üks töötajate organisatsioonide liige, kaks 
komisjoni esindajat ning üks Euroopa 
Parlamendi nimetatud liige, kellel kõigil 
on hääleõigus.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on järgida tööturuga seotud olemasolevate asutuste 
juhtimisstruktuuri ja tõhustada demokraatlikku kontrolli, nähes ette liikme nimetamise 
Euroopa Parlamendi poolt.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Neli esindajat, st üks esindaja nii 
Eurofoundist, Cedefopist, EU-OSHAst 
kui ka ETFist, võivad haldusnõukogu 
koosolekutel osaleda vaatlejana. 

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada tööhõive ja tööturu valdkonnaga seotud 
asutuste vahelist koordineerimist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor koostab igal aastal 
ühtse programmdokumendi kavandi, mis 
sisaldab mitmeaastast ja iga-aastast 
programmi ning mis on kooskõlas 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 
1271/201373 ja milles võetakse arvesse 
komisjoni kehtestatud suuniseid.

1. Tegevdirektor koostab igal aastal 
ühtse programmdokumendi kavandi, mis 
sisaldab mitmeaastast ja iga-aastast 
programmi ning mis on kooskõlas 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
1271/201373 ja milles võetakse arvesse 
komisjoni kehtestatud suuniseid ning 
asutuste ressursse käsitleva 
institutsioonidevahelise töörühma 
soovitusi.

__________________ __________________

73 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 
7.12.2013, lk 42).

73 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 
7.12.2013, lk 42).

Selgitus

Amet võtab oma ühtse programmdokumendi koostamisel nõuetekohaselt arvesse asutusi 
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käsitleva institutsioonidevahelise töörühma soovitusi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esialgne eelarvestuse projekt põhineb 
artikli 25 lõikes 3 osutatud iga-aastase 
tööprogrammi üksikasjalikel eesmärkidel 
ja oodatavatel tulemustel ning selles 
võetakse vastavalt tulemuspõhise 
eelarvestamise põhimõttele arvesse 
rahalisi vahendeid, mida on eesmärkide ja 
tulemuste saavutamiseks vaja.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti toimimiseks vajalikke 
tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskus.

2. Ameti toimimiseks vajalikke 
tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu 
Asutuste Tõlkekeskus või osutavad muud 
tõlketeenuse osutajad kooskõlas hanke-
eeskirjadega ning asjakohastes 
finantseeskirjades ette nähtud piirides.

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärk on anda ametile tõlketeenustega seoses teatav 
paindlikkus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lihtsustada võitlust 
pettuste, korruptsiooni ja muu 

1. Selleks et lihtsustada võitlust 
pettuste, korruptsiooni ja muu 
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ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt 
määrusele (EL) nr 883/2013, ühineb amet 
kuue kuu jooksul alates oma tegevuse 
algusest 25. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide 
oma töötajate suhtes kohaldatavad 
asjakohased sätted, kasutades kõnealuse 
kokkuleppe lisas esitatud vormi.

ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt 
määrusele (EL) nr 883/2013, ühineb amet 
alates oma tegevuse algusest 25. mai 1999. 
aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta ja 
võtab vastu kõikide oma töötajate suhtes 
kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades 
kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

Selgitus

Antud juhul ei ole kuuekuuline üleminekuaeg vajalik.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kulude kokkuhoiu nimel teeb amet 
tihedat koostööd teiste liidu 
institutsioonide, asutuste ja organitega, 
eriti nendega, mis asuvad samas kohas.
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