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LÜHISELGITUS

Struktuurireformid on olulised, et ajakohastada Euroopa Liidu majandust, parandada selle 
suutlikkust vastata probleemidele ja kiirendada konkurentsivõime suurendamist. 
Konkurentsivõime ja majanduslik õitseng koos kodanike heaoluga tuleb esikohale seada. 
Struktuurireformid täidavad selles osas tähtsat rolli, sest nad kiirendavad liikmeriikidevahelist 
ülespoole suunatud majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist nii euroalal kui ka sellest väljaspool 
ning tugevdavad liikmesriikide majanduse vastupanuvõimet. Struktuurireformide tulemuslik 
elluviimine on vajalik ühtekuuluvuse suurendamiseks, tootlikkuse tõstmiseks, töökohtade 
loomiseks, investeeringute edendamiseks ja kestliku majanduskasvu tagamiseks. Sellest 
hoolimata on struktuurireformide praegune rakendamine liikmesriikides kogu Euroopa ulatuses 
ebaühtlane ja kohustuste täitmisel on mahajäämus. Liikmesriikide jõupingutusi reformide 
elluviimisel tuleks tugevdada ning sellega seoses väljendab raportöör heameelt komisjoni 
ettepanekut võtta vastu määrus reformide tugiprogrammi loomise kohta (2018/0213(COD)), 
mis aitab liikmesriikidel rakendada Euroopa poolaasta raames kindlaks määratud riigipõhiseid 
soovitusi.

Komisjoni ettepaneku kohaselt koosneb 2020. aasta järgne reformide tugiprogramm järgmisest 
kolmest vahendist: 1) tehnilise toetuse vahend, mis põhineb olemasoleval struktuurireformi 
tugiprogrammil, 2) reformitoetusvahend ja 3) lähenemisrahastu. Siiski toovad Euroopa Liidu 
Nõukogus praegu toimuvad arutelud esile reformide tugiprogrammi erineva struktureerimise 
võimaluse: 1) tehnilise toetuse vahend, mis põhineb olemasoleval struktuurireformi 
tugiprogrammil; 2) euroala lähenemise ja konkurentsivõime eelarveline toetusvahend ning 3) 
euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide lähenemise ja reformi rahastamisvahend. Raportöör 
on võtnud teadmiseks nõukogus käimasolevad arutelud programmi teistsuguse struktuuri üle.

Reformide tugiprogrammi toetatavatel struktuurireformidel võib olla märkimisväärne mõju 
liikmesriikide tööturule ja sotsiaalkindlustussüsteemidele. Raportöör tõstab esile komisjoni 
mõjuhinnangut (SWD(2018) 310 final), milles eeldatakse, et reformide tugiprogramm mõjutab 
positiivselt tööhõivet, stimuleerides töökohtade loomist kogu liidus. Selline mõju on võimalik 
saavutada näiteks tööturureformidega, eelkõige sellistega, mis parandavad tööjõu oskusi ja 
kvalifikatsiooni ning oskuste kohandamist vastavalt turuvajadustele. Euroopa sotsiaalõiguste 
samba eesmärkide saavutamist edendades võib programmil olla positiivne mõju ka 
tulujaotusele, aktiivsele tööturupoliitikale, sotsiaalsele kaasatusele ja sotsiaalkaitsele.

Raportöör ootab, et reformide tugiprogramm pakuks liikmesriikidele piisavaid stiimuleid, et 
aidata kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime ja jõukuse suurendamisele, käsitleda tulevaste 
tööturgude dünaamikat ja digitaliseerimist, võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu ning luua 
võimalusi oma kodanikele, eelkõige lastele ja noortele. Pidades silmas seost reformide 
tugiprogrammi kohaldamisala ja Euroopa poolaasta raames esitatud riigipõhiste soovituste 
rakendamise vahel, eeldab raportöör, et reformide tugiprogramm annab olulise panuse Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamisse. Raportöör ootab, et reformide tugiprogramm julgustaks ja 
edendaks sotsiaalse mõjuga investeeringuid hõlmavaid reforme, mis pakuvad ka digitaalseid 
lahendusi kodanike sotsiaalsetele vajadustele ja kasule, suurendades nende sotsiaalset heaolu.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu tasandil on majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raamistikuks, mille raames määratakse 
kindlaks liikmesriikide reformide 
prioriteedid ja jälgitakse nende 
rakendamist. Liikmesriigid töötavad välja 
oma riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad nende 
esmatähtsate reformide toetuseks. 
Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 
koos iga-aastaste riiklike reformikavadega, 
et saada ülevaade prioriteetsetest 
investeerimisprojektidest, mida toetatakse 
liikmesriikide ja/või liidu vahenditest, ning 
neid projekte koordineerida. Samuti 
peaksid investeerimisstrateegiad aitama 
liidu vahendeid sidusalt kasutada ja 
rahalise toetuse lisaväärtust maksimeerida, 
kui toetust saadakse eeskätt sellistest 
programmidest, mida liit toetab Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 
Sotsiaalfondist, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist, Euroopa Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendist 
ning InvestEU fondist, kui see on 
asjakohane.

(3) Liidu tasandil on majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raamistikuks, mille raames määratakse 
kindlaks liikmesriikide reformide 
prioriteedid ja jälgitakse nende 
rakendamist. Liikmesriigid töötavad nende 
esmatähtsate reformide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad ning võtavad 
seejuures arvesse piirkondliku ja 
territoriaalse ebavõrdsusega seotud 
investeerimisvajadusi ja lahendamist 
vajavaid küsimusi. 
Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 
koos iga-aastaste riiklike reformikavadega 
ja pärast ulatuslikku konsultatsiooni 
pidamist sidusrühmadega, sh tööturu 
osapooltega, et saada ülevaade 
prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 
mida toetatakse liikmesriikide ja/või liidu 
vahenditest, ning neid projekte 
koordineerida. Samuti peaksid 
investeerimisstrateegiad aitama liidu 
vahendeid sidusalt kasutada ja rahalise 
toetuse lisaväärtust maksimeerida, kui 
toetust saadakse eeskätt sellistest 
programmidest, mida liit toetab Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 
Sotsiaalfondist, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist, Euroopa Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendist 
ning InvestEU fondist, kui see on 
asjakohane. Liikmesriigid ja komisjon 
peaksid tagama programmi ja muude 
liidu vahendite koordineerimise, 
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vastastikuse täiendavuse ja sidususe ning 
vältima protsessis eelkõige dubleerimist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Kuna struktuurireformid kuuluvad 
Euroopa poolaasta eesmärkide hulka, 
peaksid need reformid põhinema 
solidaarsusel, integratsioonil ja sotsiaalsel 
õiglusel, et luua kvaliteetseid tööhõive 
võimalusi ja kestlikku majanduskasvu, 
parandada sellega kõigi liidu kodanike 
elustandardit ning tagada võrdsus, 
kaasatus ja kõigi jaoks võimalus saada 
sotsiaalkaitset kooskõlas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba peamiste 
põhimõtetega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Struktuurireformide 
elluviimine kuulub liidu poliitiliste 
prioriteetide hulka, kuna nende reformide 
eesmärk on tagada majanduse jätkusuutlik 
taastumine, vallandada kasvupotentsiaal, 
tugevdada kohanemisvõimet ja toetada 
ülespoole suunatud lähenemise protsessi. 
Lisaks võib struktuurireformide tegemine 
aidata tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada 
tootlikkust ja investeeringuid ning luua 

(4) Majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupanuvõimeliste 
majandus- ja finantssüsteemide arendamine 
aitab liikmesriikidel majandusvapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. Struktuurireformide 
elluviimine kuulub liidu poliitiliste 
prioriteetide hulka, kuna nende reformide 
eesmärk on tagada majanduse jätkusuutlik 
taastumine, vallandada kasvupotentsiaal, 
kohaneda tehnoloogilise arenguga, 
tugevdada kohanemisvõimet ja 
sotsiaalsüsteeme ning toetada ülespoole 
suunatud lähenemise protsessi. Lisaks 
peaks struktuurireformide tegemine aitama 
tugevdada majanduslikku, territoriaalset ja 
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head tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ja tööhõiveks liidus.

sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada 
tootlikkust ja investeeringuid, luua head 
majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused 
jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja 
inimväärseks tööhõiveks ning lahendada 
demograafilisi probleeme liidus. See peaks 
aitama luua vastupidavaid tööturge, 
edendada korralikke töökohti ja 
suurendada sotsiaalset kaasatust. Peale 
selle on reformide eesmärk aidata 
kõrvaldada kitsaskohti ning luua 
investeeringute ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, sealhulgas 
innovatiivse ja kestliku 
reindustrialiseerimise tarbeks soodsa 
keskkonna. Täpsemalt peaksid haridus- ja 
koolitussüsteemide reformid aitama 
hoogustada majandustegevust ja looma 
majanduskasvu tingimused keskmise 
pikkusega ajavahemikuks ja pikaajaliselt.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 
koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida.

(6) Struktuurireformide elluviimise 
tase liikmesriikides ei ole kõikjal liidus 
veel piisav. Kogemused majanduspoliitika 
koordineerimise mehhanismi rakendamisel 
Euroopa poolaasta raames on näidanud, et 
struktuurireformide elluviimine on üldiselt 
olnud aeglane ja ebaühtlane ning et 
liikmesriikide pingutusi reformimisel 
tuleks toetada ja stimuleerida, tihendades 
selleks komisjoni ja liikmesriikide 
dialoogi ning toetades 
ühtekuuluvuspoliitikat, võttes eriti arvesse 
asjaolu, et mitu eelkõige väljaspool 
euroala olevat liikmesriiki kannatab 
madala potentsiaalse majanduskasvu, 
kõrge tööpuuduse määra, suureneva 
sotsiaalse ebavõrdsuse ja suurenenud 
vaesusriski all.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Vaja on arukaid, kestlikke ja 
kaasavaid struktuurireforme kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 9, 
kusjuures liit on oma poliitiliste 
prioriteetide hulgas kindlaks määranud 
selliste struktuurireformide rakendamise, 
et suunata majanduse taastumine 
kestlikumale teele, vabastada 
kasvupotentsiaali, et tugevdada 
kohanemisvõimet, edendada 
majanduskasvu, luua korralikke töökohti, 
edendada investeeringuid ning toetada 
ülespoole suunatud majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise protsessi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2017/82519 loodi 
struktuurireformi tugiprogramm 
ajavahemikuks 2017–2020 ja selle eelarve 
oli 142 800 000 eurot. Struktuurireformi 
tugiprogramm loodi eesmärgiga tugevdada 
liikmesriikide suutlikkust valmistada ette ja 
viia ellu majanduskasvu tagavaid haldus- ja 
struktuurireforme, sealhulgas liidu fondide 
tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 
teel. Komisjon annab programmi raames 
tehnilist toetust liikmesriikide taotluse 
alusel ja toetus võib katta väga erinevaid 
poliitikavaldkondi. Esmased kogemused 
struktuurireformi tugiprogrammiga on 
näidanud, et nõudlus tehnilise toetuse 
järele on olnud neli (2017. aastal) ja viis 
(2018. aastal) korda suurem kui programmi 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2017/82519 loodi 
struktuurireformi tugiprogramm 
ajavahemikuks 2017–2020 ja selle eelarve 
oli 142 800 000 eurot. Struktuurireformi 
tugiprogramm loodi eesmärgiga tugevdada 
liikmesriikide suutlikkust valmistada ette ja 
viia ellu majanduskasvu tagavaid haldus- ja 
struktuurireforme, sealhulgas liidu fondide 
tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 
teel. Komisjon annab programmi raames 
tehnilist toetust liikmesriikide taotluse 
alusel ja toetus võib katta väga erinevaid 
poliitikavaldkondi. Esmased kogemused 
struktuurireformi tugiprogrammiga on 
näidanud, et nõudlus tehnilise toetuse 
järele on olnud neli (2017.aastal) ja viis 
(2018.aastal) korda suurem kui programmi 
olemasolev aastaeelarve, mistõttu tegi 
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olemasolev aastaeelarve. komisjon ettepaneku selle 2019. ja 
2020. aasta eelarvet suurendada.

__________________ __________________
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/825, millega 
luuakse struktuurireformi tugiprogramm 
ajavahemikuks 2017–2020 ning 
muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja 
(EL) nr 1305/2013 (ELT L 129, 19.5.2017, 
lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/825, millega 
luuakse struktuurireformi tugiprogramm 
ajavahemikuks 2017–2020 ning 
muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja 
(EL) nr 1305/2013 (ELT L 129, 19.5.2017, 
lk 1).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Liidu institutsioonidel ja organitel 
on ulatuslikud kogemused liikmesriikide 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutustele eritoetuse andmisel seoses 
suutlikkuse suurendamise ja 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega. 
Seda kogemust tuleks kasutada selleks, et 
suurendada liidu suutlikkust toetada 
huvitatud liikmesriike nende 
kasvupotentsiaali ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse parandamisel meetmete 
abil, mille eesmärk on suurendada 
tööhõivemäära, võidelda tõrjutuse ja 
vaesuse vastu ning suurendada 
üldhuviteenuste, sealhulgas kvaliteetse 
hariduse ning kvaliteetsete hoolekande- ja 
tervishoiuteenuste kättesaadavust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 

(10) Eeltoodut silmas pidades on vaja 
tugevdada liikmesriikidele toetuse 
pakkumise kehtivat raamistikku ning 
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hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis pakuks tulemuslikke 
stiimuleid struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi, kuna need on olnud väga 
kasulikud ja liikmesriikide poolt hinnatud 
liikmesriikide haldussuutlikkuse 
parandamisel mitmesugustes 
poliitikavaldkondades. Programm peaks 
sisaldama ka sihipärast tuge reformide 
jaoks nendes liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

hakata pakkuma otsest rahalist toetust ja 
tehnilist abi. Selleks tuleks luua uus 
reformide tugiprogramm (edaspidi 
„programm“), mis pakuks tulemuslikke 
stiimuleid struktuurireformide rakendamise 
hoogustamiseks liikmesriikides. Programm 
peaks olema laiahaardeline ning selles 
tuleks arvesse võtta kogemusi, mille 
komisjon ja liikmesriigid on saanud teiste 
vahendite ja programmide kasutamisel. 
Programmiga tuleks jätkata 
struktuurireformi tugiprogrammi meetmeid 
ja tegevusviisi, kuna need on olnud väga 
kasulikud ja liikmesriikide poolt hinnatud 
liikmesriikide haldussuutlikkuse 
parandamisel mitmesugustes 
poliitikavaldkondades, ning see peaks 
põhinema Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud põhimõtetel ning ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidel. Programm 
peaks sisaldama ka sihipärast tuge 
reformide jaoks nendes liikmesriikides, 
kelle vääring ei ole euro, kuid kellel on 
kohustus ühisraha kasutusele võtta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi üldine eesmärk on 
suurendada ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, tootlikkust, 
majanduskasvu ja tööhõivet. Sel põhjusel 
peaks see pakkuma finantsstiimuleid 
struktuurilist laadi probleemide 
lahendamiseks ja aitama suurendada 
liikmesriikides institutsioonide ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
haldussuutlikkust.

(13) Programmi üldine eesmärk on 
suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, 
investeerimist, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, kestlikku majanduskasvu, 
töökohtade loomist, sotsiaalset kaasatust 
ja tööhõivet. Sel põhjusel peaks see 
pakkuma finantsstiimuleid struktuurilist 
laadi probleemide lahendamiseks ja aitama 
suurendada liikmesriikides institutsioonide 
ning majandus- ja sotsiaalsektori haldus- 
ja institutsioonilist suutlikkust. Ühtlasi 
tuleb struktuurireformi ettevalmistamisse 
ja elluviimisse piisavalt suures ulatuses 
kaasata piirkondlikke ja kohalikke 
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omavalitsusi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Programmi igale vahendile tuleks 
seada erieesmärgid. Reformitoetusvahendi 
puhul peaksid need koosnema 
reformikohustuste täitmisega seotud vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamisest, mis 
käivitaks finantsstiimulite eraldamise. 
Tehnilise toetuse vahendi puhul peaksid 
need olema liikmesriikide ametiasutuste 
abistamine reformide väljatöötamisel ja 
rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid ja 
teiste liikmesriikide kogemusi. Nende 
eesmärkide poole tuleks püüelda nende 
kahe vahendi kasutamisel kõigis 
liikmesriikides ning lähenemisrahastu 
kontekstis ka liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 
teatava ajavahemiku jooksul.

(14) Programmi igale vahendile tuleks 
seada erieesmärgid. Reformitoetusvahendi 
puhul peaksid need koosnema Euroopa 
poolaasta protsessiga seonduvate 
reformikohustuste täitmisega seotud vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamisest, mis 
käivitaks finantsstiimulite eraldamise. 
Tehnilise toetuse vahendi puhul peaksid 
need olema liikmesriikide ametiasutuste 
abistamine reformide väljatöötamisel ja 
rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid ja 
teiste liikmesriikide kogemusi. Nende 
eesmärkide poole tuleks püüelda nende 
kahe vahendi kasutamisel kõigis 
liikmesriikides ning lähenemisrahastu 
kontekstis ka liikmesriikides, kelle vääring 
ei ole euro ja kes on astunud või astuvad 
tõendatavaid samme ühisraha 
kasutuselevõtmiseks teatava ajavahemiku 
jooksul, ning sealjuures tuleks aidata neil 
riikidel valmistuda euroala liikmeks 
saama.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Programmiga tuleks stimuleerida 
reforme, mida viivad ellu kohalikud 
omavalitsused ja muud sidusrühmad. Kui 
Euroopa poolaasta ja eelkõige riigipõhiste 
soovituste raames tehakse kindlaks 
kiireloomulisi reforme nõudvad 
probleemid, kuid vastav liikmesriik ei 
kasuta eraldatud rahalisi vahendeid 
asjakohaselt või kui komisjon on sellise 
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rahastamise peatanud, tuleks 
programmist jätkuvalt toetada 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
meetmeid, mis aitavad neid probleeme 
lahendada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
peaks programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete, teenuste ja 
tööjõuturgudega, hariduse ja koolituse, 
kestliku arengu, rahvatervise ja 
sotsiaalhoolekandega.

(15) Tagamaks, et programmiga 
toetatavad reformid tehakse kõigis olulistes 
majandus- ja ühiskondlikes valdkondades, 
hõlmates ka sotsiaalseid aspekte, peaks 
programmi raames andma nii rahalist 
toetust kui ka tehnilist toetust komisjon 
liikmesriigi taotlusel paljudes 
poliitikavaldkondades, sealhulgas 
valdkondades, mis on seotud avaliku 
sektori finantsjuhtimise ja varade 
valitsemisega, institutsiooniliste ja 
haldusreformidega, ettevõtluskeskkonna, 
finantssektori, toodete turgudega, 
digitaalse arengu ärakasutamisega, 
teenuste ja tööjõuga, tööoskustega, lastele, 
noortele ja eakatele mõeldud meetmetega, 
hariduse ja koolituse, kestliku arengu, 
rahvatervise ja sotsiaalhoolekandega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et programmi raames 
täiendavaid vajadusi katta, peaks 
liikmesriikidel olema võimalus paigutada 
programmi eelarvesse vahendeid liidu 
fondidest, mille puhul toimub eelarve 
jagatud täitmine vastavalt asjaomasele 
korrale. Ümberpaigutatud vahendeid 
tuleks rakendada vastavalt programmi 

välja jäetud
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eeskirjadele sama liikmesriigi toetuseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
programmi eesmärkidele, peaksid 
rahastamiskõlblikud olema reformid, mis 
käsitlevad majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme, sealhulgas 
reformid, mis on välja pakutud vastusena 
riigipõhistele soovitustele.

(19) Reformitoetusvahendi puhul tuleb 
kindlaks määrata, millist liiki reformid 
peaksid rahalise toetuse tingimustele 
vastama. Et tagada nende vastavus 
programmi eesmärkidele, peaksid 
rahastamiskõlblikud olema reformid, mis 
käsitlevad majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme, sealhulgas 
reformid, mis on välja pakutud vastusena 
riigipõhistele soovitustele, võttes arvesse 
iga liikmesriigi puhul tuvastatud 
konkreetseid sotsiaalseid, majanduslikke 
ja territoriaalseid näitajaid ja olukordi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Tehnoloogia arengut arvesse 
võttes võib programm kaasa aidata 
digitaaltaristusse ja -oskustesse 
investeerimise integreeritud kavade 
vastuvõtmisele ning nende jaoks tõhusa 
rahastamisraamistiku loomisele, mis 
peaks Euroopa piirkondadele tagama 
suurima võimaliku konkurentsivõime. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus



AD\1200173ET.docx 13/34 PE645.062v02-00

ET

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et liikmesriikidele oleks 
tagatud mõjuv stiimul struktuurireformide 
lõpuleviimiseks, on asjakohane kehtestada 
neile vahendi raames saada oleva rahalise 
toetuse maksimumsumma iga 
eraldamisetapi ja iga taotlusvooru puhul. 
Toetuse maksimumsumma tuleks arvutada 
liikmesriikide rahvaarvu põhjal. Tagamaks, 
et finantsstiimulid jaotuvad üle kogu 
programmi kohaldamisperioodi, tuleks 
liikmesriikidele vahendeid eraldada 
etapiviisiliselt. Esimese, 20 kuud kestva 
etapi jooksul tuleks kogu 
reformitoetusvahendi rahastamispaketist 
pool (11 000 000 000 eurot) 
liikmesriikidele kättesaadavaks teha ja 
selle aja jooksul võiks neile eraldada nende 
jaoks ettenähtud maksimumsumma, kui 
nad esitavad ettepanekuid 
reformikohustuste kohta.

(20) Selleks et liikmesriikidele oleks 
tagatud mõjuv stiimul struktuurireformide 
lõpuleviimiseks, võttes arvesse 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
territoriaalseid probleeme ning 
investeerimisvajadusi, on asjakohane 
kehtestada neile vahendi raames saada 
oleva rahalise toetuse maksimumsumma 
iga eraldamisetapi ja iga taotlusvooru 
puhul. Toetuse maksimumsumma tuleks 
arvutada liikmesriikide rahvaarvu ning 
nende sotsiaalse ja majandusliku 
olukorra põhjal, mida mõõdetakse selliste 
näitajate alusel nagu SKP ühe elaniku 
kohta, sotsiaalne tõrjutus, vaesus ja 
töötus. Tagamaks, et finantsstiimulid 
jaotuvad üle kogu programmi 
kohaldamisperioodi, tuleks liikmesriikidele 
vahendeid eraldada etapiviisiliselt. 
Esimese, 20 kuud kestva etapi jooksul 
tuleks kogu reformitoetusvahendi 
rahastamispaketist 75 % liikmesriikidele 
kättesaadavaks teha ja selle aja jooksul 
võiks neile eraldada nende jaoks ettenähtud 
maksimumsumma, kui nad esitavad 
ettepanekuid reformikohustuste kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Läbipaistvuse ja tõhususe huvides 
peaks komisjon järgnevas etapis, mis 
kestab kuni programmi lõpuni, võtma 
kasutusele perioodiliste taotlusvoorude 
süsteemi, et eraldada vahendi kogu 
rahastamispaketi teine pool (11 000 000 
000 eurot) ja eelmises etapis kasutamata 
jäänud summad. Selleks tuleks kasutada 
lihtsaid menetlusi. Igas taotlusvoorus 
tuleks kutsuda kõiki liikmesriike 

(21) Läbipaistvuse ja tõhususe huvides 
peaks komisjon järgnevas etapis, mis 
kestab kuni programmi lõpuni, võtma 
kasutusele perioodiliste taotlusvoorude 
süsteemi, et eraldada vahendi kogu 
rahastamispaketi ülejäänud 25 % ja 
eelmises etapis kasutamata jäänud 
summad. Selleks tuleks kasutada lihtsaid 
menetlusi. Igas taotlusvoorus tuleks 
kutsuda kõiki liikmesriike samaaegselt 
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samaaegselt reformiettepanekuid esitama ja 
nende ettepanekute põhjal võib neile 
eraldada maksimaalse võimaliku 
toetussumma. Läbipaistvuse huvides peaks 
esimene taotlusvoor, mille komisjon 
korraldab teises etapis, hõlmama vahendi 
kogu rahastamispaketi ülejäänud osale (11 
000 000 000 eurot) vastavat summat. 
Komisjon peaks korraldama 
lisataotlusvoore ainult juhul, kui kogu 
rahastamispaketti ei ole täielikult ära 
kasutatud. Komisjon peaks vastu võtma ja 
avaldama esialgse ajakava nende 
lisataotlusvoorude kohta, mida o n kavas 
korraldada, ning märkima iga vooru puhul 
kogu rahastamispaketist allesjäänud 
summa, mis selles voorus saadaval on.

reformiettepanekuid esitama ja nende 
ettepanekute põhjal võib neile eraldada 
maksimaalse võimaliku toetussumma. Iga 
ettepaneku üle tuleks enne selle ametlikku 
esitamist pidada laiaulatuslikke 
konsultatsioone sidusrühmadega. 
Läbipaistvuse huvides peaks esimene 
taotlusvoor, mille komisjon korraldab 
teises etapis, hõlmama vahendi kogu 
rahastamispaketi ülejäänud osale vastavat 
summat. Komisjon peaks korraldama 
lisataotlusvoore ainult juhul, kui kogu 
rahastamispaketti ei ole täielikult ära 
kasutatud. Komisjon peaks vastu võtma ja 
avaldama esialgse ajakava nende 
lisataotlusvoorude kohta, mida o n kavas 
korraldada, ning märkima iga vooru puhul 
kogu rahastamispaketist allesjäänud 
summa, mis selles voorus saadaval on.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 
ja nende sisu kujundamise kord. 
Menetluste otstarbekuse tagamiseks peaks 
liikmesriik esitama reformikohustuste 
ettepaneku koos riikliku reformikavaga 
eraldi lisana, mille võib esitada ka muul 
ajal. Kuigi programmis osalemine on 
vabatahtlik, tuleks eriti julgustada selliseid 
liikmesriike, kus esineb ülemäärane 
tasakaalustamatus, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
reformitoetusvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.

(22) Vaja on kehtestada liikmesriikide 
reformikohustuste ettepanekute esitamise 
ja nende sisu kujundamise selge ja 
läbipaistev kord. Pärast üldsusega 
ulatusliku ja korrektselt dokumenteeritud 
konsultatsiooni pidamist peaks liikmesriik 
esitama reformikohustuste ettepaneku koos 
riikliku reformikavaga eraldi lisana, mille 
võib esitada ka muul ajal. Kuigi 
programmis osalemine on vabatahtlik, 
tuleks eriti julgustada selliseid liikmesriike, 
kus esineb ülemäärane tasakaalustamatus, 
ja euroalasse mittekuuluvaid liikmesriike, 
kus esineb märkimisväärseid struktuurse 
arengu viivitusi, et nad esitaksid 
reformiettepanekuid, mida saaks rahastada 
reformitoetusvahendist ja mis aitaksid 
lahendada ülemäärase tasakaalustamatuse 
põhjustanud probleeme.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada vastutus 
asjaomaste reformide eest ja nendele 
piisava tähelepanu pööramine, peaksid 
liikmesriikide poolt kavandatavad reformid 
olema mõeldud Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemide (kaasa arvatud 
riigipõhistes soovitustes väljatoodud 
probleemide) lahendamiseks ja 
liikmesriigid peaksid esitama 
üksikasjalikud meetmed nende 
rakendamiseks, sealhulgas asjakohased 
vahe-eesmärgid ja sihid ning rakendamise 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat. Kogu protsessi käigus peaksid 
komisjon ja liikmesriigid taotlema tihedat 
koostööd ja seda ka tegema.

(23) Selleks et tagada vastutus 
asjaomaste reformide eest ja nendele 
piisava tähelepanu pööramine, peaksid 
liikmesriikide poolt kavandatavad reformid 
olema mõeldud Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemide (kaasa arvatud 
riigipõhistes soovitustes väljatoodud 
probleemide) lahendamiseks ja 
liikmesriigid peaksid esitama 
üksikasjalikud meetmed nende 
rakendamiseks, sealhulgas asjakohased 
vahe-eesmärgid ja sihid ning rakendamise 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid püüdma koostööd parandada, mis 
aitaks reformid tunduvalt tulemuslikumalt 
ellu viia.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Et reformid leiaksid laialdast 
toetust, peaksid programmist toetust 
soovivad riigid taotluste koostamise osana 
konsulteerima asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, majandus- 
ja sotsiaalpartnerid ning 
kodanikuühiskond, juhindudes 
ühtekuuluvuspoliitika partnerluse 
käitumisjuhendist, samuti tuleks 
konsulteerida liikmesriikide 
parlamentidega.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide välja pakutud 
reformikohustuste laadi ja olulisust ning 
otsustama läbipaistvate kriteeriumide 
põhjal eraldatava summa. Selleks peaks 
komisjon arvesse võtma liikmesriikide 
esitatud sisulist teavet ja hindama, kas 
eeldatakse, et liikmesriikide poolt välja 
pakutud reformikohustused lahendavad 
tulemuslikult Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemid, kas nad 
kujutavad endast põhjalikku 
reformipaketti, kas eeldatakse, et nad 
parandavad liikmesriigi majanduse 
tulemusi ja vastupanuvõimet ning et nende 
rakendamisel on liikmesriigis püsiv mõju, 
mis vajaduse korral parandab asjaomase 
liikmesriigi institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust. Lisaks peaks komisjon 
hindama, kas eeldatakse, et liikmesriikide 
poolt välja pakutud riigisisesed meetmed, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad tagavad 
reformikohustuste tulemusliku 
rakendamise maksimaalselt kolme aasta 
jooksul.

(24) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide välja pakutud 
reformikohustuste laadi ja olulisust ning 
otsustama läbipaistvate kriteeriumide 
põhjal eraldatava summa. Selleks peaks 
komisjon arvesse võtma liikmesriikide 
esitatud sisulist teavet ja hindama, kas 
eeldatakse, et liikmesriikide poolt välja 
pakutud reformikohustused lahendavad 
territoriaalseid vajadusi arvesse võttes 
tulemuslikult Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleemid, kas nad 
kujutavad endast põhjalikku 
reformipaketti, kas eeldatakse, et nad 
parandavad liikmesriigi majanduse 
tulemusi ja vastupanuvõimet ning et nende 
rakendamisel on liikmesriigis ja 
piirkondades püsiv mõju, mis vajaduse 
korral parandab asjaomase liikmesriigi 
institutsionaalset ja haldussuutlikkust. 
Lisaks peaks komisjon hindama, kas 
eeldatakse, et liikmesriikide poolt välja 
pakutud riigisisesed meetmed, sealhulgas 
kavandatud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
nendega seotud näitajad tagavad 
reformikohustuste tulemusliku 
rakendamise maksimaalselt kolme aasta 
jooksul. Peale selle tuleks 
rahastamismehhanismidega seoses 
kavandatud reforme jälgida Euroopa 
poolaasta raames.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Läbipaistvuse huvides tuleks 
komisjoni poolt vastu võetud 

(29) Läbipaistvuse huvides tuleks 
komisjoni poolt vastu võetud 
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reformikohustustest teavitada Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning 
teavitustegevusega peaks tegelema 
komisjon vastavalt vajadusele.

reformikohustustest teavitada Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning 
teavitustegevusega peaks komisjon 
vastavalt vajadusele tegelema regulaarselt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) Et reformid oleksid pikas 
perspektiivis kestlikud, on peale selle 
hädavajalik, et iga liikmesriigi 
ametiasutused mõistaksid programmi 
poliitilist ulatust ning annaksid selle 
kohta võimalikult laiaulatuslikku teavet ja 
püüaksid seda võimalikult hästi täita.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, mis 
reguleerivad eelarvelisi kulukohustusi, 
makseid, maksete peatamist, toetuse 
tühistamist ja vahendite sissenõudmist. 
Maksed peaksid põhinema komisjoni antud 
positiivsel hinnangul reformikohustuste 
rakendamisele liikmesriigis. Toetuse 
maksmise peatamine ja toetussumma 
tühistamine peaks olema võimalik juhul, 
kui liikmesriik ei ole reformikohustusi 
rahuldavalt ellu rakendanud. Tagamaks, et 
reformidel on pärast nende elluviimist 
kestlik mõju, tuleks kindlaks määrata 
mõistlik aeg, mille jooksul määratleda 
reformide kestvus pärast rahalise toetuse 
maksmist. Viieaastast ajavahemikku tuleks 
selles kontekstis lugeda mõistlikuks 
miinimumajaks. Kehtestada tuleks 
asjakohane ärakuulamismenetlus, 
tagamaks, et kui komisjon teeb maksete 

(31) Usaldusväärse finantsjuhtimise 
tagamiseks tuleks sätestada erinormid, mis 
reguleerivad eelarvelisi kulukohustusi, 
eelmakseid, makseid, maksete peatamist, 
toetuse tühistamist ja vahendite 
sissenõudmist. Maksed peaksid põhinema 
komisjoni antud positiivsel hinnangul 
reformikohustuste rakendamisele 
liikmesriigis. Toetuse maksmise peatamine 
ja toetussumma tühistamine peaks olema 
võimalik juhul, kui liikmesriik ei ole 
reformikohustusi rahuldavalt ellu 
rakendanud. Tagamaks, et reformidel on 
pärast nende elluviimist kestlik mõju, 
tuleks kindlaks määrata mõistlik aeg, mille 
jooksul määratleda reformide kestvus 
pärast rahalise toetuse maksmist. 
Viieaastast ajavahemikku tuleks selles 
kontekstis lugeda mõistlikuks 
miinimumajaks. Kehtestada tuleks 
asjakohane ärakuulamismenetlus, 
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peatamise, toetuse tühistamise või makstud 
summade sissenõudmise otsuse, siis 
austatakse liikmesriikide õigust esitada 
tähelepanekuid.

tagamaks, et kui komisjon teeb maksete 
peatamise, toetuse tühistamise või makstud 
summade sissenõudmise otsuse, siis 
austatakse liikmesriikide õigust esitada 
tähelepanekuid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Mis puudutab tehnilise toetuse 
vahendit, siis liikmesriigid on hakanud 
struktuurireformi tugiprogrammist 
saadavat tehnilist toetust üha enam ja 
algselt oodatust rohkem kasutama. Toetust 
on programmi alusel taotlenud kõik 
liikmesriigid ja taotlused jagunevad 
programmi kõigi poliitikavaldkondade 
vahel. Seetõttu tuleks säilitada 
struktuurireformi tugiprogrammi 
põhijooned, sealhulgas meetmed, mis 
vastavad tehnilise toetuse vahendist 
rahastamise tingimustele.

(32) Mis puudutab tehnilise toetuse 
vahendit, siis liikmesriigid on hakanud 
struktuurireformi tugiprogrammist 
saadavat tehnilist toetust üha enam ja 
algselt oodatust rohkem kasutama, mistõttu 
tehti ettepanek selle 2019. ja 2020. aasta 
eelarvet suurendada. Toetust on 
programmi alusel taotlenud kõik 
liikmesriigid ja taotlused jagunevad 
programmi kõigi poliitikavaldkondade 
vahel. Seetõttu tuleks säilitada 
struktuurireformi tugiprogrammi 
põhijooned, sealhulgas meetmed, mis 
vastavad tehnilise toetuse vahendist 
rahastamise tingimustele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Programmi alla kuuluv tehnilise 
toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis ning reforme, 
mis on seotud majanduslike 
kohandamisprogrammide elluviimisega. 
Vahend peaks pakkuma tehnilist toetust ka 
programmi muude vahendite alla kuuluvate 
reformide ettevalmistamiseks ja 

(33) Programmi alla kuuluv tehnilise 
toetuse vahend peaks ka edaspidi toetama 
liikmeriikide algatusel toimuvate reformide 
elluviimist, reforme majanduse juhtimise 
protsesside või liidu õiguse rakendamise 
seotud meetmete kontekstis, reforme, mille 
eesmärk on suurendada liidu 
konkurentsivõimet, luua töökohti, 
suurendada tootlikkust, stimuleerida 
kestlikke investeeringuid 
reaalmajandusse, tagada kvaliteetsed 
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elluviimiseks. tervishoiu- ja haridusteenused, võidelda 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, 
tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust liidus ning 
aidata liikmesriike, kes on astunud 
konkreetseid samme euroalaga ühinemise 
suunas. See peaks pakkuma tehnilist 
toetust ka reformidele, mis on seotud 
majanduslike kohandamisprogrammide 
elluviimisega, ning programmi muude 
vahendite alla kuuluvate reformide 
ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liidu eelarvevahendite tõhusa ja 
sidusa eraldamise tagamiseks ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimiseks peaksid käesoleva programmi 
kohased meetmed olema kooskõlas 
käimasolevate liidu programmidega ja neid 
täiendama, samas vältides samade 
kulutuste topeltrahastamist. Eelkõige 
peaksid komisjon ja liikmesriik 
kindlustama menetluse kõigis etappides 
tulemusliku koordineerimise, et tagada 
rahastamisallikate (sealhulgas tehnilise 
toetuse) vaheline sidusus, ühtsus, 
vastastikune täiendavus ja koostoime.

(42) Liidu eelarvevahendite tõhusa, 
läbipaistva ja sidusa eraldamise tagamiseks 
ning usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte järgimiseks peaksid käesoleva 
programmi kohased meetmed olema 
kooskõlas käimasolevate liidu 
programmidega ja neid täiendama, samas 
vältides samade kulutuste 
topeltrahastamist. Eelkõige peaksid 
komisjon ja liikmesriik kindlustama 
menetluse kõigis etappides tulemusliku 
koordineerimise, et tagada 
rahastamisallikate (sealhulgas tehnilise 
toetuse) vaheline sidusus, ühtsus, 
vastastikune täiendavus ja koostoime.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata riikides kaasa selliste 
struktuurilist laadi reformide elluviimisele, 
millega parandatakse riikide majanduse 
tulemusi ja edendatakse liikmesriikides 

(a) aidata riikides kaasa 
struktuurireformide ülesannete 
lahendamisele, mille eesmärk on 
parandada riikide majanduse tulemusi ja 
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vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, edendades sel teel 
ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 
tootlikkust, majanduskasvu ja tööhõivet, 
ning

edendada liikmesriikides 
vastupanuvõimelisi majandus- ja 
sotsiaalstruktuure, toetades sel teel 
ettevõtlust ja tööhõivet, ettevõtjaid, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
konkurentsivõimet, investeerimist, 
tootlikkust, sotsiaalset kaasatust ja 
kestlikku majanduskasvu, ning rajades 
vastupanuvõimelisi tööturge ja 
lahendades demograafilisi probleeme 
kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud põhimõtetega, tagades 
sealjuures ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidel põhineva keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt kestliku ja demokraatliku liidu 
ja Pariisi kokkuleppest tulenevate 
kohustuste täitmise; ning

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata parandada liikmesriikide 
haldussuutlikkust seoses institutsioonide, 
valitsuste, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori 
probleemidega.

(b) aidata parandada liikmesriikide 
ning kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste haldus- ja institutsioonilist 
suutlikkust seoses institutsioonide, 
valitsuste, avaliku sektori asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalsektori ees seisvate 
probleemidega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 4 ja 5 sätestatud üld- ja 
erieesmärgid peavad olema seotud 
ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, 
tootlikkuse, teadusuuringute ja 

Lõigetes 4 ja 5 sätestatud üld- ja 
erieesmärgid peavad olema seotud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse, konkurentsivõime, 
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innovatsiooni, aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu, tööhõive ja 
investeerimisega seotud 
poliitikavaldkondadega, eelkõige ühe või 
mitmega alljärgnevast:

tootlikkuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu, tööhõive ja 
investeerimisega seotud 
poliitikavaldkondadega, eelkõige ühe või 
mitmega alljärgnevast:

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtluskeskkond, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, reindustrialiseerimine, erasektori 
arendus, toodete ja teenuste turud, 
investeerimine, riigiosalus ettevõtetes, 
erastamisprotsessid, kaubandus ja 
välismaised otseinvesteeringud, konkurents 
ja riigihanked, säästev valdkondlik areng 
ning teadusuuringute ja innovatsiooni ja 
digitaliseerimise toetamine;

(c) ettevõtluskeskkond, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, 
reindustrialiseerimine, erasektori arendus, 
toodete ja teenuste turud, avaliku sektori 
investeerimine, riigiosalus ettevõtetes, 
erastamisprotsessid, kaubandus ja 
välismaised otseinvesteeringud, konkurents 
ja riigihanked, säästev valdkondlik areng 
ning teadusuuringute ja innovatsiooni ja 
digitaliseerimise toetamine, ettevõtluse 
hoogustamise tingimuste edendamine ja 
vähese süsihappegaasiheitega 
majandusele õiglase ülemineku 
arendamine, mille puhul ei jäeta kedagi 
kõrvale;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haridus ja koolitus; tööturupoliitika, 
sealhulgas sotsiaaldialoog, mille sihiks on 
töökohtade loomine; digioskused, vaesuse 
vähendamine; sotsiaalse kaasatuse 
edendamine; sotsiaalkindlustuse ja 
sotsiaalhoolekande süsteemid; rahvatervis 
ja tervishoiusüsteemid; samuti 
ühtekuuluvus-, varjupaiga-, rände- ja 
piiripoliitika; 

(d) haridus, elukestev õpe ja koolitus; 
kaasav tööturupoliitika, sotsiaaldialoogi 
tugevdamine, mille sihiks on töökohtade 
loomine; õiglase ülemineku nimel toimuv 
täiendusõpe ja ümberõpe, kõigile võrdsete 
võimaluste ja juurdepääsu tagamine; 
ebasoodsas olukorras olevate lastele, 
noortele ja eakatele parema tuleviku 
kindlustamine; digioskused, vaesuse ja 
ebavõrdsuse vähendamine; sotsiaalse 
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kaasatuse edendamine; sotsiaalkindlustuse 
ja sotsiaalhoolekande süsteemid; 
sotsiaaltaristu arendamine; rahvatervis ja 
tervishoiusüsteemid; samuti ühtekuuluvus-, 
varjupaiga-, rände- ja piiripoliitika;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) poliitikameetmed, mille abil viiakse 
ellu kliimameetmeid, edendatakse 
liikuvust, energia- ja ressursitõhusust, 
taastuvaid energiaallikaid ning 
saavutatakse energiavarustuse 
mitmekesistamine ja tagatakse 
energiajulgeolek, samuti 
põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika 
ja maapiirkondade kestliku arengu 
poliitika; ning

(e) poliitikameetmed, mille abil viiakse 
ellu kliimameetmeid, edendatakse 
liikuvust, võideldakse 
energiaostuvõimetuse vastu, edendatakse 
energia- ja ressursitõhusust, taastuvaid 
energiaallikaid ning saavutatakse 
energiavarustuse mitmekesistamine ja 
tagatakse energiajulgeolek, samuti 
põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika 
ja maapiirkondade ja piiriüleste alade 
kestliku arengu poliitika; ning

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) finantssektori poliitika, sealhulgas: 
finantskirjaoskuse, finantsstabiilsuse, 
rahastamisvõimaluste ja reaalmajandusele 
laenu andmise edendamine andmete ja 
statistika koostamine, pakkumine ja 
kvaliteediseire.

(f) finantssektori poliitika, sealhulgas: 
finantskirjaoskuse, eelkõige haridusega 
antava finantskirjaoskuse, 
finantsstabiilsuse, rahastamisvõimaluste ja 
reaalmajandusele laenu andmise 
edendamine andmete ja statistika 
koostamine, pakkumine ja kvaliteediseire.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui euroalasse mittekuuluv liikmesriik ei 
ole lähenemisrahastu puhul astunud 
31. detsembriks 2023 tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul, kantakse temale 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi raames saadavalolev 
maksimumsumma vastavalt artiklile 26 
üle reformitoetusvahendisse, millele on 
osutatud käesoleva lõike esimese lõigu 
punktis a. Komisjon võtab vastu 
sellekohase otsuse pärast seda, kui on 
andnud asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse esitada oma tähelepanekud kahe 
kuu jooksul alates komisjoni järelduste 
edastamisest liikmesriigile.

Kui euroalasse mittekuuluv liikmesriik ei 
ole lähenemisrahastu puhul astunud 
31. detsembriks 2023 tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 
ajavahemiku jooksul, tehakse temale 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi raames saadavalolev, artikli 
26 kohane maksimumsumma 
kättesaadavaks vastavalt ettepanekutele, 
mis on koostatud valitsusväliste 
organisatsioonide ja kohalike 
omavalitsuste abiga, et toetada avatud 
arutelu ja teabekampaaniaid, mis 
puudutavad liikmesriigis ühisraha 
kasutuselevõttu. Komisjon võtab vastu 
sellekohase otsuse pärast seda, kui on 
andnud asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse esitada oma tähelepanekud kahe 
kuu jooksul alates komisjoni järelduste 
edastamisest liikmesriigile.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi rahastamispaketist võib 
katta ka selliste ettevalmistavate, seire-, 
kontrolli-, auditi- ja hindamistegevuste 
kulud, mis on vajalikud programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks – see hõlmab eelkõige 
uuringuid, ekspertide nõupidamisi, info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid, sealhulgas 
liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamist, 
niivõrd kui see on seotud käesoleva 
määruse eesmärkidega, kulusid, mis on 
seotud infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega, 
ning kõiki muid tehnilise ja haldusabi 
kulusid, mis komisjonil programmi 
juhtimisel tekivad. Artiklis 3 nimetatud 

3. Programmi rahastamispaketist võib 
katta ka selliste ettevalmistavate, seire-, 
kontrolli-, auditi- ja hindamistegevuste 
kulud, mis on vajalikud programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks – see hõlmab eelkõige 
uuringuid, ekspertide nõupidamisi, info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid riiklikul ning 
vajaduse korral ka piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, sealhulgas liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamist, 
niivõrd kui see on seotud käesoleva 
määruse eesmärkidega, kulusid, mis on 
seotud infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega, 
ning kõiki muid tehnilise ja haldusabi 
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kõigi kolme vahendi puhul võib katta ka 
kulusid, mis on seotud selliste toetavate 
tegevustega nagu tehnilise toetuse 
projektide kvaliteedikontroll ja järelevalve 
kohapeal, ning struktuurireformide 
hindamisel ja rakendamisel toimuva 
kogemusnõustamise ja ekspertide 
nõustamise kulusid.

kulusid, mis komisjonil programmi 
juhtimisel tekivad. Artiklis 3 nimetatud 
kõigi kolme vahendi puhul võib katta ka 
kulusid, mis on seotud selliste toetavate 
tegevustega nagu tehnilise toetuse 
projektide kvaliteedikontroll ja järelevalve 
kohapeal, ning struktuurireformide 
hindamisel ja rakendamisel toimuva 
kogemusnõustamise ja ekspertide 
nõustamise kulusid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise korras, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

välja jäetud

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas on esitatud igale liikmesriigile 
saada olev maksimaalne rahalise toetuse 
summa artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist. Iga liikmesriigi 
maksimaalne toetussumma arvutatakse 
välja, kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu. Maksimaalne 
toetussumma on igale liikmesriigile 
osaliselt või täielikult saadaval artiklis 10 

Igale liikmesriigile saada olev 
maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist esitatakse I lisas. Iga 
liikmesriigi maksimaalne toetussumma 
arvutatakse välja selgelt ja läbipaistvalt, 
kasutades kõnealuses lisas esitatud 
kriteeriume ja meetodit ning võttes aluseks 
liikmesriigi rahvaarvu ning riigi sotsiaalse 
ja majandusliku olukorra, mida 
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esitatud toetuse eraldamise protsessi igas 
etapis ja taotlusvoorus.

mõõdetakse SKP (ühe elaniku kohta) 
sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja töötuse 
näitajate alusel. Maksimaalne 
toetussumma on igale liikmesriigile 
osaliselt või täielikult saadaval artiklis 10 
esitatud toetuse eraldamise protsessi igas 
etapis ja taotlusvoorus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb eraldamiseks 
kättesaadavaks 11 000 000 000 eurot, mis 
on 50 % artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud 
kogu rahastamispaketist, kahekümneks 
kuuks alates käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäevast. Iga liikmesriik 
võib teha ettepaneku, et talle eraldatakse 
kuni artiklis 9 osutatud maksimaalse 
toetuse kogusumma, et täita artikli 11 
kohaselt esitatud reformikohustusi.

2. Komisjon teeb eraldamiseks 
kättesaadavaks 75 % artikli 7 lõike 2 
punktis a osutatud kogu rahastamispaketist, 
kahekümneks kuuks alates käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäevast. Iga 
liikmesriik võib teha ettepaneku, et talle 
eraldatakse kuni artiklis 9 osutatud 
maksimaalse toetuse kogusumma, et täita 
artikli 11 kohaselt esitatud 
reformikohustusi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikuks, mis algab pärast 
lõikes 2 osutatud ajavahemikku, teeb 
komisjon reformitoetusvahendi raames 
korraldatud ja avaldatud taotlusvoorude 
alusel eraldamiseks kättesaadavaks 
11 000 000 000 eurot, mis kujutab endast 
ülejäänud 50 % reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist, millele on osutatud 
artikli 7 lõike 2 punktis a, ning lisaks 
summa, mida ei ole eraldatud vastavalt 
lõikele 2. Esimese taotlusvooru eesmärk 
on eraldada 11 000 000 000 eurot.

3. Ajavahemikuks, mis algab pärast 
lõikes 2 osutatud ajavahemikku, teeb 
komisjon reformitoetusvahendi raames 
korraldatud ja avaldatud taotlusvoorude 
alusel eraldamiseks kättesaadavaks 
ülejäänud 25 % reformitoetusvahendi kogu 
rahastamispaketist, millele on osutatud 
artikli 7 lõike 2 punktis a, ning lisaks 
summa, mida ei ole eraldatud vastavalt 
lõikele 2.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes soovib 
reformitoetusvahendist toetust saada, esitab 
komisjonile reformikohustuste ettepaneku. 
Ettepanekus esitatakse üksikasjalikud 
meetmed selliste struktuurireformide 
elluviimiseks, mille eesmärk on lahendada 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme, ning see sisaldab reformide 
rakendamise vahe-eesmärke ja sihte ning 
ajakava, mille maksimumkestus võib olla 
kolm aastat.

1. Liikmesriik, kes soovib 
reformitoetusvahendist toetust saada, esitab 
komisjonile vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
XX/xx1a artiklile 61a, koostöös kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ja 
sidusrühmadega ning pärast 
konsulteerimist tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonna esindajatega 
reformikohustuste ettepaneku. Ettepanekus 
esitatakse üksikasjalikud meetmed selliste 
struktuurireformide elluviimiseks, mille 
eesmärk on lahendada Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme, ning 
see sisaldab reformide rakendamise vahe-
eesmärke ja sihte ning ajakava, mille 
maksimumkestus võib olla kolm aastat.

__________________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
XX määrus (EL) XX/xx, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- 
ja Integratsioonifondi, 
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendi suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad (ELT L ...).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reformi eeldatav majanduslik ja 
sotsiaalne mõju asjaomases liikmesriigis 
ning võimaluse korral teistesse 

b) reformi eeldatav majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne mõju 
asjaomases liikmesriigis ning võimaluse 
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liikmesriikidesse ülekanduv mõju; korral teistesse liikmesriikidesse ülekanduv 
mõju;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) sotsiaalnäitajad, mida tuleb 
kavandatava reformiga parandada, ning 
panus Euroopa sotsiaalõiguste sambas ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärkides 
esitatud põhimõtete saavutamisse;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) enne ettepaneku ametlikku 
esitamist toimunud konsultatsiooni 
ulatus;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 – punkt a – alapunkt i – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- riigipõhistes soovitustes ja muudes 
asjakohastes Euroopa poolaasta 
dokumentides, mille komisjon on 
ametlikult vastu võtnud, või

- riigipõhistes soovitustes ja muudes 
asjakohastes Euroopa poolaasta 
dokumentides, mille komisjon on 
ametlikult vastu võtnud, sh 
riigiaruannetes, või

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 11 – lõige 7 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) eeldatavasti avaldavad asjaomases 
liikmesriigis soodsat majanduslikku ja 
keskkonnamõju;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomasel liikmesriigil ei ole 
objektiivsete asjaolude tõttu enam võimalik 
reformikohustusi, sealhulgas vahe-
eesmärke ja sihte, osaliselt või täielikult 
täita, võib asjaomane liikmesriik esitada 
komisjonile põhjendatud taotluse artikli 12 
lõikes 1 osutatud otsust muuta või see 
asendada. Selleks võib liikmesriik esitatud 
reformikohustusi muuta või esitada uued 
reformikohustused.

1. Kui asjaomasel liikmesriigil ei ole 
objektiivsete asjaolude tõttu enam võimalik 
reformikohustusi, sealhulgas vahe-
eesmärke ja sihte, osaliselt või täielikult 
täita või kui sotsiaalsete ja majanduslike 
näitajate muutumine oluliselt mõjutab 
algselt võetud kohustusi, võib asjaomane 
liikmesriik esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse artikli 12 lõikes 1 
osutatud otsust muuta või see asendada. 
Selleks võib liikmesriik esitatud 
reformikohustusi muuta või esitada uued 
reformikohustused.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane liikmesriik annab 
reformikohustuste täitmisel tehtud 
edusammude kohta korrapäraselt aru 
Euroopa poolaasta raames, ilma et see 
piiraks artikli 12 lõike 3 teise lõigu 
kohaldamist. Sel eesmärgil soovitatakse 
liikmesriikidel reformide lõpule viimisel 
tehtud edusammudest aruandmiseks 
kasutada riiklike reformikavade sisu. 
Aruannete esitamise üksikasjalik kord ja 
ajakava, sealhulgas komisjonile 

Asjaomane liikmesriik annab 
reformikohustuste täitmisel tehtud 
edusammude kohta korrapäraselt aru 
Euroopa poolaasta raames, ilma et see 
piiraks artikli 12 lõike 3 teise lõigu 
kohaldamist. Sel eesmärgil soovitatakse 
liikmesriikidel reformide lõpule viimisel 
tehtud edusammudest, sealhulgas 
programmi, Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ning muude liidu 
rahastatavate programmide vahelise 



AD\1200173ET.docx 29/34 PE645.062v02-00

ET

asjaomastele alusandmetele juurdepääsu 
andmise kord sätestatakse artikli 12 
lõikes 1 osutatud otsuses.

kooskõlastamise tagamiseks võetud 
meetmetest aruandmiseks kasutada riiklike 
reformikavade sisu. Aruannete esitamise 
üksikasjalik kord ja ajakava, sealhulgas 
komisjonile asjaomastele alusandmetele 
juurdepääsu andmise kord sätestatakse 
artikli 12 lõikes 1 osutatud otsuses.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahalise toetuse maksmine 
asjaomasele liikmesriigile käesoleva artikli 
kohaselt toimub vastavalt 
eelarveassigneeringutele ja vabade 
vahendite olemasolu korral.

3. Rahalise toetuse maksmine 
asjaomasele liikmesriigile käesoleva artikli 
kohaselt võib hõlmata eelmakset, kui 
liikmesriik seda taotleb, ning toimub 
vastavalt eelarveassigneeringutele ja 
vabade vahendite olemasolu korral.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud vajalikke meetmeid kuue kuu 
jooksul alates toetuse maksmise 
peatamisest, tühistab komisjon rahalise 
toetuse summa vastavalt finantsmääruse 
artikli 14 lõikele 1, olles andnud 
asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud kahe kuu 
jooksul alates komisjoni järeldustest teada 
saamisest.

7. Kui asjaomane liikmesriik ei ole 
võtnud vajalikke meetmeid kuue kuu 
jooksul alates toetuse maksmise 
peatamisest, tühistab komisjon rahalise 
toetuse summa vastavalt finantsmääruse 
artikli 14 lõikele 1, olles andnud 
asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud kahe kuu 
jooksul alates komisjoni järeldustest teada 
saamisest. Komisjon tagab, et selle 
liikmesriigi valitsusvälised 
organisatsioonid ja kohalikud 
omavalitsused, kes reformi ellu viivad, 
saaksid programmist jätkuvalt kasu.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks; teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes; ning

(h) teabevahetusprojektid õppimiseks, 
koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, 
teabe levitamisega seotud tegevusteks ning 
heade tavade vahetamiseks, seahulgas 
tehnilised õppekülastused 
liikmesriikidesse, kes on rakendanud 
samalaadseid reforme, teadlikkuse 
suurendamise ja teabekampaaniate, 
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas organisatsioonide 
teabevahetus ja kui see on asjakohane, 
teabevahetus sotsiaalvõrgustikes; ning

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik majanduskasv ja 
töökohtade loomine;

(a) liikmesriikide endi algatatud 
reformide elluviimine, et saavutada 
eelkõige jätkusuutlik majanduskasv, 
kvaliteetse tööhõive loomine ja 
säilitamine, vaesuse vähendamine ja 
sotsiaalne kaasatus;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud tõendatavaid samme 
ühisraha kasutuselevõtmiseks teatava 

(e) selliste reformide elluviimine, mis 
on olulised euroalaga ühinemise 
ettevalmistamise jaoks, nendes 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro ja 
kes on astunud või astuvad tõendatavaid 
samme ühisraha kasutuselevõtmiseks 



AD\1200173ET.docx 31/34 PE645.062v02-00

ET

ajavahemiku jooksul. teatava ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) meetmed, mis võivad kaasa aidata 
Euroopa sotsiaalõiguste sambas, Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas või ÜRO kestliku 
arengu eesmärkides sätestatud põhimõtete 
rakendamisele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X lisas on esitatud igale liikmesriigile 
saada olev maksimaalne rahalise toetuse 
summa artikli 7 lõike 2 punkti c 
alapunktis i osutatud kogu 
rahastamispaketist. Iga toetuskõlbliku 
liikmesriigi maksimaalne toetussumma 
arvutatakse välja, kasutades kõnealuses 
lisas esitatud kriteeriume ja meetodit ning 
võttes aluseks liikmesriigi rahvaarvu ja 
seda kohaldatakse igas artiklis 10 
sätestatud toetuse eraldamise etapis ja 
taotlusvoorus.

Igale liikmesriigile saada olev 
maksimaalne rahalise toetuse summa 
artikli 7 lõike 2 punkti c alapunktis i 
osutatud kogu rahastamispaketist 
esitatakse X lisas. Iga toetuskõlbliku 
liikmesriigi maksimaalne toetussumma 
arvutatakse välja, kasutades kõnealuses 
lisas esitatud kriteeriume ja meetodit ning 
võttes aluseks liikmesriigi rahvaarvu ja 
riigi sotsiaalse ja majandusliku olukorra, 
mida mõõdetakse SKP (ühe elaniku 
kohta) sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja 
töötuse näitajate alusel, ja seda 
kohaldatakse igas artiklis 10 sätestatud 
toetuse eraldamise etapis ja taotlusvoorus.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetuskõlblik liikmesriik esitab 
reformikohustuste ettepaneku 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi raames vastavalt artiklile 11.

1. Pärast ulatusliku ja korrektselt 
dokumenteeritud avaliku konsultatsiooni 
pidamist esitab toetuskõlblik liikmesriik 
reformikohustuste ettepaneku 
lähenemisrahastu rahalise toetuse 
komponendi raames vastavalt artiklile 11.
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