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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 

aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 

101 174 000 000 eurot. 

1.  ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 

aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 

***. 

NB! Kavandatud väärtusi tuleks tulevase 

mitmeaastase finantsraamistiku üle 

peetavatel läbirääkimistel oluliselt 

suurendada. Järgnevates lõigetes ette 

nähtud ESF+ eri komponentide 

rahastamispaketid peaksid olema 

proportsionaalsed. 

Or. pt 

Selgitus 

Investeerimine liikmesriikide arengusse, tööhõivesse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse peab 

moodustama ELi pikaajalise strateegia keskse osa. Kavandatud summad ei ole piisavad, et 

tulla toime hiljutise investeeringute puuduse ja kokkuhoiupoliitika rakendamisega, millel on 

viimastel aastatel olnud arvukates liikmesriikides tõsised tagajärjed. Seetõttu teeme 

ettepaneku neid summasud oluliselt suurendada. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Liikmesriigid keskendavad eelarve 

jagatud täitmise raames eraldatud ESF+ 

vahendid sekkumistele, milles käsitletakse 

nende riiklikes reformikavades, Euroopa 

poolaasta raames ning ELi toimimise 

lepingu artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 

lõike 4 kohaselt vastu võetud asjaomastes 

riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud 

probleeme, ning võtavad arvesse Euroopa 

sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 

põhimõtteid ja õigusi. 

1.  Liikmesriigid keskendavad eelarve 

jagatud täitmise raames eraldatud ESF+ 

vahendid sekkumistele, milles käsitletakse 

põhimõtteid ja õigusi, mis on sätestatud 

nende endi mitmeaastastes 

investeerimisstrateegiates. 

 

 

Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 

soodustavad nii kavandamisetapis kui ka 

rakendamise ajal sünergiat ning tagavad 

koordineerimise, vastastikuse täiendavuse 

ja sidususe ESF+ ja muude liidu fondide, 

programmide ja vahendite, nagu Erasmuse 

programmi, Varjupaiga- ja Rändefondi 

ning reformide tugiprogrammi, sh 

reformitoetusvahendi ja tehnilise toetuse 

vahendi vahel.  

Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 

soodustavad sünergiat ning tagavad 

koordineerimise, vastastikuse täiendavuse 

ja sidususe ESF+ ja muude liidu fondide, 

programmide ja vahendite, nagu Erasmuse 

programmi ning Varjupaiga- ja 

Rändefondi vahel. 

Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 

optimeerivad koordineerimismehhanisme, 

et vältida topelttööd ning tagada tihe 

koostöö sidusate ja ühtlustatud 

toetusmeetmete rakendamise eest 

vastutavate osaliste vahel. 

Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 

optimeerivad koordineerimismehhanisme, 

et vältida topelttööd ning tagada tihe 

koostöö sidusate ja ühtlustatud 

toetusmeetmete rakendamise eest 

vastutavate osaliste vahel. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.  Liikmesriigid eraldavad oma 

ESF+ vahenditest, mis on eraldatud 

eelarve jagatud täitmise raames, 

asjakohase summa, et käsitleda ELi 

toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 ja 

artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 

asjaomastes riigipõhistes soovitustes ja 

Euroopa poolaasta raames kindlaks 

tehtud probleeme, mis kuuluvad ESF+ 

rakendusalasse, nagu on sätestatud 

artiklis 4. 

välja jäetud 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.  Liikmesriigid eraldavad vähemalt 

25 % oma ESF+ vahenditest, mis on 

eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 

artikli 4 lõike 1 punktide vii–xi kohaste 

sotsiaalse kaasavuse poliitikavaldkonna 

erieesmärkide jaoks, sh kolmanda riigi 

kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 

edendamine. 

3.  Liikmesriigid eraldavad vähemalt 

25 % oma ESF+ vahenditest, mis on 

eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 

artikli 4 lõike 1 punktide vii–xi kohaste 

sotsiaalse kaasatuse poliitikavaldkonna 

erieesmärkide jaoks, sh kolmanda riigi 

kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 

edendamine. Liikmesriikides või 

piirkondades, kus vaesuse ja töötuse määr 

on Euroopa keskmisest kõrgem, tuleks 

eelarve jagatud täitmise raames 

eraldatavaid vahendeid kaasrahastada 

vähemalt 90 % ulatuses, tagades seeläbi 

ESF+ kasutamise selleks, et võimaldada 

investeeringute tegemist avalikesse 

teenustesse ja projektidesse, millel on 

sotsiaalne väärtus ning mis tagavad 

arengu ja suurendavat sotsiaalset 

ühtekuuluvust nendes liikmesriikides. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b)  avardada tervishoiusüsteemide 

võimalusi: 

b) avardada avalike 

tervishoiusüsteemide võimalusi: 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv)  arendada ja rakendada 

lähenemisviise, millega reageerida 

tulevastele tervisesüsteemi probleemidele; 

välja jäetud 

Or. pt 

 

 


