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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, milles 

tehakse kindlaks riikide 

reformiprioriteedid ja jälgitakse nende 

rakendamist. Liikmesriigid töötavad 

nende reformiprioriteetide toetuseks välja 

oma riiklikud mitmeaastased 

investeerimisstrateegiad. 

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 nad olema 

suunatud sellele, et liidu rahastust 

kasutataks järjekindlusega ning et 

maksimeeritaks lisaväärtust, mis saadakse 

eeskätt programmidest, mida liit toetab 

(kui see on asjakohane) Euroopa 

Regionaalarengu Fondist, 

Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

Sotsiaalfond+-ist, Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondist, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist 

ja InvestEU fondist. 

(2) ELi struktuurifondidele, kaasa 

arvatud ESF+, ei tohiks seada mingeid 

poliitilisi ega majanduslikke tingimusi. 

Kõnealused mehhanismid kujutavad 

endast liikmesriikide avaliku sektori 

kulutuste kontrollimise ebaseaduslikku 

viisi ning Euroopa riikide vabaduse ja 

sõltumatuse vastast rünnakut. 

Or. en 
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Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Kuna on pidevalt vaja suurendada 

jõupingutusi rändevoogude haldamise 

käsitlemiseks liidus tervikuna ning 

selleks, et tagada solidaarsus- ja vastutuse 

jagamise tegevuse sidus, tugev ja 

järjepidev toetamine, peaks ESF+ 

täiendusena Varjupaiga- ja Rändefondist 

toetatavatele meetmetele andma toetust, et 

edendada kolmanda riigi kodanike 

sotsiaal-majanduslikku lõimimist. 

välja jäetud 

Or. en 
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Põhjendus 20 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Kõnealuse fondi raames ette 

nähtud lõimimismeetmete kohaldamisala 

puhul tuleks keskenduda seaduslikult 

teatavas liikmesriigis elavatele 

kodanikele. Mitte mingil juhul ei tohiks 

ESF+i kasutada liitu suunduvate uute 

rändevoogude otseseks ega kaudseks 

edendamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

ESF+ meetmed on suunatud kõigile seaduslikult liidus elavatele inimestele, olenemata nende 

kodakondsusest ja rahvusest. Positiivne diskrimineerimine soodustab getostumist ja 

segregatsiooni, mis on vastuolus ESF+ sotsiaalse kaasamise eesmärkidega. 
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Põhjendus 25 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Maa-, mägi- ja saarepiirkondade 

eriliste struktuuriliste tingimuste tõttu 

tuleb ESF+ raames tihedas koostöös 

riiklike, piirkondlike ja kohalike 

ametiasutustega sihipäraselt ja 

konkreetselt pühenduda kõnealustes 

piirkondades tööhõive, koolituse ja 

konkurentsivõime edendamisele ning 

nende rahvastikukao ärahoidmisele. 

Or. en 
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Põhjendus 26 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) ESF+ toetatavate meetmete tõhus 

ja tulemuslik rakendamine tugineb heale 

valitsemistavale ning kõigi asjakohaste 

territoriaalsete tasandite osalejate ja 

sotsiaal-majanduslike osalejate, eriti 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 

partnerlusele. Seepärast on väga tähtis, et 

liikmesriigid kannustavad 

sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda 

osalema eelarve jagatud täitmise alla 

kuuluva ESF+ rakendamises. 

(26) ESF+ eesmärkide tõhus ja 

tulemuslik rakendamine ning selle 

vahendite kättesaadavus liikmesriikides 

on endiselt problemaatiline. Seetõttu tuleb 

tagada nii ESF+ läbipaistvuse ja 

vastutuse alased kõrged standardid kui ka 

vähendada halduskoormust, mis takistab 

riiklike ametiasutuste ja VKEde 

juurdepääsu kõnealuse fondi vahenditele, 

ning seda tuleb teha eesmärgiga toetada 

edukalt noori ja võidelda pikaajalise 

töötuse vastu. 

Or. en 
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Artikkel 4 – lõige 1 – punkt viii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

viii) edendada kolmandate riikide 

kodanike ja marginaliseerunud 

kogukondade, nt romade sotsiaal-

majanduslikku lõimimist; 

viii) edendada seaduslikult liidus 

elavate kodanike sotsiaal-majanduslikku 

lõimimist; 

Or. en 

 


