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Muudatusettepanek 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises „Uued 
kutseoskused uute töökohtade jaoks: 
oskustega seotud tööturu vajaduste 
ennetamine ja rahuldamine”1 ja Euroopa 
Ülemkogu poolt 14. detsembril 2007 
vastuvõetud dokumendis „Paindlikkuse ja 
turvalisuse ühised põhimõtted” 
rõhutatakse eesmärki edendada töötajate 
järjepidevat kohanemisvõimet ja tööalast 
konkurentsivõimet paremate 
õppimisvõimaluste kaudu kõikidel 
tasanditel ja majanduse vajadustele 
vastavate oskuste arendamise strateegiate 
kaudu.

(3) Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi vahendite kasutamise 
madal tase (iga-aastasest 500 miljoni euro 
suurusest assigneeringust kasutati 2007. 
aastal ära ainult 65 214 850 eurot ja 2008. 
aastal 14 624 972 eurot) viitab vajadusele 
läbi vaadata selle teatud aspektid, et 
tagada selle eesmärkide täitmine. 

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni teatises „Uued kutseoskused 
uute töökohtade jaoks: oskustega seotud 
tööturu vajaduste ennetamine ja 
rahuldamine” ja Euroopa Ülemkogu poolt 
14. detsembril 2007 vastuvõetud 
dokumendis „Paindlikkuse ja turvalisuse 
ühised põhimõtted” rõhutatakse eesmärki 

(3) Komisjoni teatises „Uued kutseoskused 
uute töökohtade jaoks: oskustega seotud 
tööturu vajaduste ennetamine ja 
rahuldamine” rõhutatakse eesmärki 
edendada töötajate tööalast 
konkurentsivõimet paremate 
õppimisvõimaluste kaudu kõikidel 

                                               
1 KOM(2008) 868.
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edendada töötajate järjepidevat 
kohanemisvõimet ja tööalast 
konkurentsivõimet paremate 
õppimisvõimaluste kaudu kõikidel 
tasanditel ja majanduse vajadustele 
vastavate oskuste arendamise strateegiate 
kaudu.

tasanditel ja majanduse ja ühiskonna
vajadustele vastavate oskuste arendamise 
strateegiate kaudu, mis on seotud 
ökoloogilise ümberkorraldamisega ja 
sellega, et aidatakse kaasa töötajate 
tööhõivealase suutlikkuse suunamisele nn 
rohelistele töökohtadele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Viimased majandusprognoosid 
osutavad märkimisväärsele töötuse 
kasvule ELis, millel võivad olla tõsised 
sotsiaalsed tagajärjed mitmetes liidu 
piirkondades, eelkõige nendes, kus 
majandusstruktuur on haavatavam. 

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Iuliu Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi rakendusala laiendamine 
on solidaarsuskohustus, mille eesmärk on 
vähendada üleilmse majandus- ja 
finantskriisi laiaulatuslikku mõju 
võimalusele tagada piirkondade 
jätkusuutlik areng ja seega ära hoida 
nendevaheliste erinevuste suurenemist.
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Or. en

Selgitus

Üleilmse finants- ja majanduskriisi erandlikus olukorras võimaldab Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi määruse muutmine käesoleva ettepaneku põhjal ühendusel 
tugevdada oma sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust ning pidevalt edendada 
piirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut.

Muudatusettepanek 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 1 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1a. Erandina lõikest 1 abistatakse
fondist ka neid töötajaid, kes on kaotanud 
oma töö ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel, tingimusel et 
toetustaotlused vastavad artikli 2 punktides 
a, b või c sätestatud tingimustele.

„1a. Fondist abistatakse ka neid 
töötajaid, kes on kaotanud oma töö finants-
ja majanduskriisi tagajärjel, tingimusel et 
toetustaotlused vastavad artikli 2 punktides 
a, b või c sätestatud tingimustele.”

Kõnealust erandit kohaldatakse kõikide 
taotluste suhtes, mis on esitatud enne 31. 
detsembrit 2010.” 

Or. pt

Selgitus

Komisjoni ettepanek annab võimaluse fondi sekkumiskriteeriumid uuesti läbi vaadata, 
eesmärgiga tagada selle pidev suutlikkus toetada majandus- ja finantskriisist mõjutatud 
töötajaid. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada fondile see meede, vältides nii 
hilisemat muutmise vajadust. See on vajalik eeldatava tööpuuduse kasvu tõttu liidus ning 
fondi praeguste kriteeriumide üleliia piirava iseloomu tõttu.  
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Muudatusettepanek 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, 
kui maailma kaubanduses toimuvatel 
olulistel struktuurimuutustel on 
majandusele märkimisväärne negatiivne 
mõju, eelkõige oluline impordi kasv 
Euroopa Liitu või kiire ELi turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, ning millel on 
järgmised tagajärjed:

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, 
kui maailma kaubanduses toimuvatel 
olulistel struktuurimuutustel on 
majandusele märkimisväärne negatiivne 
mõju, eelkõige oluline impordi kasv 
Euroopa Liitu või kiire ELi turuosa 
vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse või liikmesriikide 
vahel, ning millel on järgmised tagajärjed:

Or. pt

Selgitus

Töötajad, kes on oma töö kaotanud seetõttu, et ümberpaigutamine või ümberkorraldamine on 
toimunud ELi siseselt, on seisukohal, et on ebaõiglane, kui toetuse andmise tingimuseks 
seatakse ümberpaigutamine väljapoole ELi. Seetõttu tehakse ettepanek see ebaõiglus kaotada.

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel, 
kui maailma kaubanduses toimuvatel 
olulistel struktuurimuutustel on 
majandusele märkimisväärne negatiivne 
mõju, eelkõige oluline impordi kasv 
Euroopa Liitu või kiire ELi turuosa 

Fondist antakse rahalist toetust juhtudel,
kui maailma kaubanduses toimuvatel 
olulistel struktuurimuutustel on 
majandusele märkimisväärne negatiivne 
mõju, eelkõige oluline impordi kasv 
Euroopa Liitu või kiire ELi turuosa 
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vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, ning millel on 
järgmised tagajärjed:

vähenemine konkreetses sektoris või 
töökohtade ümberpaigutamine 
kolmandatesse riikidesse, mille tõttu on 
vaja ümberkorraldamist ökoloogilistest 
vajadustest lähtudes, ning millel on 
järgmised tagajärjed:

Or. en

Muudatusettepanek 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üheksa kuu jooksul koondatakse 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II tasandi 
piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas 
vähemalt 500 töötajat; või

b) kaheteistkümne kuu jooksul 
koondatakse eelkõige väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 
jaos NUTS II tasandi piirkonnas või kahes 
külgnevas piirkonnas vähemalt 500 töötajat 
või rohkem, tingimusel et nad on samas 
tootmisharus;

Or. pt

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse kindlustada, et fondist saaksid kasu samasse 
tootmisharusse kuuluvate paljude ettevõtete sajad töötajad (enamasti mikroettevõtetest või 
väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest), kes võivad asuda ühes või enamas NACE 2 
jaos. 

Muudatusettepanek 11
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üheksa kuu jooksul koondatakse 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II tasandi 
piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas
vähemalt 500 töötajat; või

b) üheksa kuu jooksul koondatakse
vähemalt 500 töötajat eelkõige väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 
jaos NUTS II tasandi piirkonnas või kahes 
külgnevas piirkonnas, mis asuvad samas 
liikmesriigis või naaberliikmesriikides; või

Or. en

Selgitus

Piirkondlik ühtekuuluvus peab olema mitte ainult ühenduse tasandil ja mitte ainult riiklikul 
tasandil. Kui naaberpiirkondades registreeritakse kõrge tööpuudus samas valdkonnas, siis 
minu arvates peaks kindlasti olema võimalik kohaldada Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi toetust. 

Muudatusettepanek 12
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kohalikud asutused edendavad samal 
ajal järelevalve- ja teabekampaaniaid, et 
teha kindlaks uued tööhõive- ja 
ametialase ümberspetsialiseerumise 
võimalused vastavalt iga piirkonna 
erivajadustele.

Or. en

Selgitus

Alati on oluline jälgida koondamiste arvu ja püüda määratleda uusi tööhõivevõimalusi 
piirkondlikul tasandil.
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Muudatusettepanek 13
Monica Giuntini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides a, b ja c sätestatud
koondamiste arvu arvutamiseks võib
koondamist arvestada kas kuupäevast, 
millal ettevõtja esitas koondatavale 
töötajale eraldi teatise töölepingu 
lõpetamise kohta, või töölepingu tegeliku 
lõpetamise kuupäevast enne lepingu 
ettenähtud aegumist põhjustel, mis ei ole 
seotud asjaomase töötajaga. Mõlemal juhul 
tuleb valida üks kahest valikust ja seda 
taotluses märkida.

Esimese lõigu punktides a, b ja c sätestatud
liigse struktuurilise võimsuse mahu
arvutamiseks võib liigset struktuurilist 
võimsust arvestada kas kuupäevast, millal 
ettevõtja esitas koondatavale töötajale 
eraldi teatise töölepingu lõpetamise kohta, 
või töölepingu tegeliku lõpetamise 
kuupäevast enne lepingu ettenähtud 
aegumist põhjustel, mis ei ole seotud 
asjaomase töötajaga. Mõlemal juhul tuleb 
valida üks kahest valikust ja seda taotluses 
märkida.

Or. it

Selgitus

Fondi reformimise eesmärk on muuta sellest kasusaamine lihtsamaks. Termin “liigne 
struktuuriline võimsus” võimaldab selle kohaldamisala laiendada nii, et see hõlmaks ka 
nende töötajate kategooriaid, kes konkreetsete siseriiklike õigusaktide kohaselt nii nagu enne 
enam abikõlblikud ei oleks.

Muudatusettepanek 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni algatusel võib käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalike 
ettevalmistus-, järelevalve-, teabe-, haldus-
ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja 
hindamismeetmete ning fondi rakendamise 

1. Komisjoni algatusel võib käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalike 
ettevalmistus-, järelevalve-, teabe-, haldus-
ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja 
hindamismeetmete ning fondi rakendamise 
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suhtes asjakohase teadmistebaasi loomise 
rahastamiseks kasutada maksimaalselt
0,35% konkreetsel aastal kättesaadavatest 
fondi vahenditest.

suhtes asjakohase teadmistebaasi loomise 
rahastamiseks kasutada maksimaalselt 0,15 
% konkreetsel aastal kättesaadavatest fondi 
vahenditest.

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
selle eeldatavat maksumust. Summa ei tohi 
ületada 75 % artikli 5 lõike 2 punktis d 
osutatud hinnangulisest kogukulust.”

„1. Artikli 5 lõike 5 kohaselt tehtud 
hindamise alusel hindab komisjon ja teeb 
võimalikult kiiresti ettepaneku rahalise 
toetuse suuruse kohta, mis võidakse 
eraldada kättesaadavate vahendite piires, 
võttes eelkõige arvesse toetatavate 
töötajate arvu, kavandatud meetmeid ja 
selle eeldatavat maksumust. Summa ei tohi 
ületada 85 % artikli 5 lõike 2 punktis d 
osutatud hinnangulisest kogukulust.”

Or. pt

Selgitus

Arvestades probleeme, mis mitmetel liikmesriikidel on tekkinud seoses töötajate toetamise 
tegevuste ja meetmetega, on oluline ühenduse kaasrahastamise määra suurendada.

Muudatusettepanek 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 12 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 

„1. Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi kulusid suurendatakse 
jooksvates hindades maksimaalselt 1 000 
000 000 euroni aastas.”

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Liikmesriik võtab kõik abikõlblikud 
meetmed, sealhulgas kooskõlastatud 
individuaalsete teenuste pakett, 24 kuu
jooksul alates taotluse kuupäevast vastavalt 
artiklile 5.”

„2. Liikmesriik võtab kõik abikõlblikud 
meetmed, sealhulgas kooskõlastatud 
individuaalsete teenuste pakett, 30 kuu
jooksul alates taotluse kuupäevast vastavalt 
artiklile 5.”

Or. pt

Selgitus

Üksiktaotlustega seotud tegevuste ja meetmete paremaks ja tõhusamaks rakendamiseks tuleks 
tähtaega pikendada 30 kuuni. 

Muudatusettepanek 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1927/2006
Artikkel 20 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artiklis 20 lisatakse esimese lõigu järele 
uus lõik:

„Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
komisjoni ettepaneku alusel läbi vaadata 
käesoleva määruse, sealhulgas artikli 1 
lõikes 1a sätestatud ajutise erandi.”

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Komisjoni ettepanek annab võimaluse fondi sekkumiskriteeriumid uuesti läbi vaadata, 
eesmärgiga tagada selle pidev suutlikkus toetada majandus- ja finantskriisist mõjutatud 
töötajaid. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada fondile see meede, vältides nii 
hilisemat muutmise vajadust. See on vajalik eeldatava tööpuuduse kasvu tõttu liidus ning 
fondi praeguste kriteeriumide üleliia piirava iseloomu tõttu.  
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