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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kasutada tuleks Euroopa 
Sotsiaalfond+-i, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendi ja 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi vahelist sünergiat.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
kui olulised on horisontaalsed 
põhimõtted, millele peaksid tuginema 
2021.–2027. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik ja kõik sellega seotud 
liidu poliitikavaldkonnad. Parlament 
kinnitas sellega seoses uuesti oma 
seisukohta, et EL peab täitma lubaduse 
olla ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
elluviimisel esirinnas, ja pidas 
kahetsusväärseks, et vastavates 
ettepanekutes ei ole selleks selget ja 
nähtavat eesmärki seatud. Seetõttu nõudis 
parlament, et kestliku arengu eesmärke 
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tuleb võtta arvesse kõigis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohastes 
liidu poliitikavaldkondades ja algatustes. 
Lisaks rõhutas parlament, et 
diskrimineerimise likvideerimine on 
hädavajalik, et täita liidu kohustused 
kaasava Euroopa saavutamiseks, ning 
palus järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal arvestada 
soolist aspekti ja võtta soolise 
võrdõiguslikkuse alased kohustused 
kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 
algatustes. Parlament rõhutas oma 
resolutsioonis, et Pariisi kokkuleppe tõttu 
tuleks kliimameetmetega seotud 
horisontaalseid kulusid katta palju 
suuremas mahus kui kehtivas 
finantsraamistikus ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 2027. 
aastaks – suurenema 30 %‑ni.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Euroopa Parlament pidas oma 30. 
mai 2018. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
kahetsusväärseks, et komisjoni 2. mai 
2018. aasta ettepanekus 2021–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
vähendati ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite taset otseselt 10 % võrra, ning 
avaldas kindlat vastuseisu igasugustele 
suurtele kärbetele, mis võivad 
ühtekuuluvuspoliitika olemust ja 
eesmärke kahjustada. Parlament pidas 
sellega seoses küsitavaks ka ettepanekut 
kärpida Euroopa Sotsiaalfondi eelarvet 
6 %, samas kui selle kohaldamisala on 
laiendatud ja sellest rahastatakse nüüd ka 
noorte tööhõive algatust.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Euroopa Sotsiaalfondile, Euroopa 
abifondile enim puudust kannatavate 
isikute jaoks, Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmile 
ning tervisevaldkonna 
tegevusprogrammile 27 liikmesriigiga 
ELis eraldatud rahalised vahendid tuleb 
pärast 2020. aastat kindlasti säilitada 
vähemalt 2014–2020. aasta eelarve 
tasemel püsivhindades. Samuti on 
järgmisel programmitöö perioodil 
hädavajalik kahekordistada noorte 
tööhõive algatusele eraldatud vahendeid 
ning rakendada täielikult ELi 
noortegarantiid, tagades seejuures 
vahendite kiire ja lihtsustatud 
kasutuselevõtu ning püsiva ja stabiilse 
rahastamise.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 20. juunil 2017 kiitis nõukogu 
heaks liidu vastuse ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale aastani 2030 – Euroopa 
jätkusuutlik tulevik. Nõukogu rõhutas, kui 
tähtis on saavutada kestlik areng selle 
kolmes mõõtmes (majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnaalane) tasakaalustatud ja 
terviklikul viisil. On väga tähtis, et kestlik 
areng lõimitaks kõigisse liidu sise- ja 
välispoliitika valdkondadesse ning et liidu 
poliitika oleks ambitsioonikas üleilmsete 
probleemide käsitlemisel. Nõukogule 
valmistas heameelt komisjoni 22. novembri 
2016. aasta teatis „Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku järgmised sammud“, mis on 

(4) 20. juunil 2017 kiitis nõukogu 
heaks liidu vastuse ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale aastani 2030 – Euroopa 
jätkusuutlik tulevik. Nõukogu rõhutas, kui 
tähtis on saavutada kestlik areng selle 
kolmes mõõtmes (majanduslik, sotsiaalne
ja keskkonnaalane) tasakaalustatud ja 
terviklikul viisil. On väga tähtis, et kestlik 
areng lõimitaks kõigisse liidu sise- ja 
välispoliitika valdkondadesse ning et liidu 
poliitika oleks ambitsioonikas üleilmsete 
probleemide käsitlemisel. Nõukogule 
valmistas heameelt komisjoni 22. novembri 
2016. aasta teatis „Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku järgmised sammud“, mis on 



PE625.489v02-00 6/21 AD\1168113ET.docx

ET

esimene samm kestliku arengu eesmärkide 
peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte järgimisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
selle rahastamisvahendite kaudu.

esimene samm kestliku arengu eesmärkide 
peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte järgimisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
selle rahastamisvahendite kaudu. ESF+ 
peaks aitama kaasa kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisele sellega, et 
vähendatakse vaesust ja kaotatakse 
äärmise vaesuse vormid, saavutatakse 
kvaliteetne ja kaasav haridus, 
edendatakse soolist võrdõiguslikkust, 
kaasavat ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning täielikku ja viljakat 
tööhõivet, tagatakse inimväärne töö 
kõigile ning vähendatakse ebavõrdsust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, samuti füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine ning 
suurendada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning juurdepääs lapsehoiule. ESF+ 
eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
seotud muutuvate töövormidega ja 

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele, tööturult 
eemalejäänud ja ebasoodsas olukorras 
olevatele elanikkonnarühmadele
võimaluse (uuesti) tööturule lõimuda, 
samuti tööhõive, füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine ning 
suurendada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning juurdepääs lapsehoiule. ESF+ 
eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
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vananeva tööjõu vajadustega. seotud muutuvate töövormidega ja 
vananeva tööjõu vajadustega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Eelarve haldamisel ja 
liikmesriikide rakenduskavade hindamisel 
on soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv 
eelarvestamine oluline vahend võrdsete 
võimaluste loomisel, et muuta sooline 
ebavõrdsus ESF+-is osalemisel 
läbipaistvaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks ja 
tööturule vastavamaks, et oleks hõlpsam 
omandada võtmepädevusi, sh digioskusi, 
mis on kõigile vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses ning tööle üleminekus, toetama 
elukestvat õpet ja tööalast 
konkurentsivõimet ning aitama kaasa 
konkurentsivõimele ja ühiskondlikule ja 
majanduslikule innovatsioonile, toetades 
neis valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 

(14) ELi sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise 
peamise vahendina peaks ESF+ andma 
toetust, et muuta haridus- ja 
koolitussüsteemid kvaliteetsemaks, 
tulemuslikumaks ja tööturule vastavamaks, 
et oleks hõlpsam omandada 
võtmepädevusi, sh digioskusi, mis on 
kõigile vajalikud, et tagada eneseteostus ja 
-areng, tööhõive, sotsiaalne kaasatus ja 
kodanikuaktiivsus. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses ning tööle üleminekus, toetama 
elukestvat õpet ja tööalast 
konkurentsivõimet ning aitama kaasa 
konkurentsivõimele ja ühiskondlikule ja 
majanduslikule innovatsioonile, toetades 
neis valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
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edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on tarvis 
kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu tervishoid ja pikaajaline 
hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on tarvis 
kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on kohandatud 
arengu eri tasemetele ELi piirkondades ja 
nende vahel ning mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu tervishoid ja pikaajaline 
hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) ESF+ peaks aitama leevendada 
vaesust, toetades riiklikke kavasid, mille 
eesmärk on vähendada toidu- ja 
materiaalset puudust, ning edendama 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
elavate inimeste, sh enim puudust 
kannatavate isikute ja laste sotsiaalset 
lõimimist. Arvestades, et liidu tasandil 
kasutatakse vähemalt 4 % eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
vahenditest enim puudust kannatavate 
isikute toetamiseks, peaksid liikmesriigid 
eraldama vähemalt 2 % oma vahenditest, 
mis on eraldatud eelarve jagatud täitmise 
alla kuuluva ESF+ haru raames, selleks, et 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse seisukohast 
kõige tõsisemate äärmise vaesuse 
vormidega, nagu kodutus, laste vaesus ja 
toidupuudus. Arvestades tegevuse laadi ja 
lõppsaajate liiki, on vaja, et enim puudust 
kannatavate isikute materiaalset puudust 
käsitleva toetuse suhtes kohaldatakse 
lihtsamaid eeskirju.

(19) ESF+ peaks aitama leevendada 
vaesust, toetades riiklikke kavasid, mille 
eesmärk on vähendada toidu- ja 
materiaalset puudust, ning edendama 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
elavate inimeste, sh enim puudust 
kannatavate isikute ja laste sotsiaalset 
lõimimist. Arvestades, et liidu tasandil 
kasutatakse vähemalt 4 % eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
vahenditest enim puudust kannatavate 
isikute toetamiseks, peaksid liikmesriigid 
eraldama vähemalt 2 % oma vahenditest, 
mis on eraldatud eelarve jagatud täitmise 
alla kuuluva ESF+ haru raames, võitluseks 
selliste kõige enam sotsiaalset tõrjutust 
põhjustavate äärmise vaesuse vormidega 
nagu kodutus, laste vaesus ja toidupuudus, 
säilitades samal ajal riiklikes 
sotsiaalkindlustusskeemides elementaarse 
sotsiaalkindlustuse miinimumtaseme. 
Arvestades tegevuse laadi ja lõppsaajate 
liiki, on vaja, et enim puudust kannatavate 
isikute materiaalset puudust käsitleva 
toetuse suhtes kohaldatakse lihtsamaid 
eeskirju.

Selgitus

Enim puudust kannatavatele isikutele ESF+ raames eraldatavad vahendid ei tohiks asendada 
liikmesriikide pingutusi säilitada riiklikes sotsiaalkindlustusskeemides kodanike jaoks 
elementaarse sotsiaalkindlustuse asjakohane tase.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Arvestades laste vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse kõrget taset ELis 
(2017. aastal 26,4 %) ja Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast, mille kohaselt on 
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lastel õigus kaitsele vaesuse eest ning 
ebasoodsa taustaga lastel on õigus 
erimeetmetele võrdsete võimaluste 
edendamiseks, peaksid liikmesriigid 
eraldama eelarve jagatud täitmise raames 
vähemalt 5,6 % ESF+ vahenditest ehk 5,9 
miljardit eurot Euroopa lastegarantii 
kavasse laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse kaotamiseks. Varajane 
investeerimine lastesse annab lastele ja 
ühiskonnale märkimisväärset kasu. Laste 
toetamine oskuste ja võimete arendamisel 
võimaldab neil oma võimed täielikult välja 
arendada, saada ühiskonna aktiivseteks 
liikmeteks ja suurendada nende kui 
noorte võimalusi tööturul.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Arvestades noorte püsivalt suurt 
töötust ja tööturult eemalejäämist mitmes 
liikmesriigis ja piirkonnas – probleem, mis 
puudutab eelkõige mittetöötavaid ja 
mitteõppivaid noori – on vaja, et 
asjaomased liikmesriigid investeerivad 
jätkuvalt piisava hulga eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
vahenditest meetmetesse, millega 
edendatakse noorte tööhõivet, sh 
noortegarantii kavade rakendamise kaudu. 
Lähtudes üksikisikutele suunatud 
meetmetest, mida programmitöö 
perioodil 2014–2020 toetati noorte 
tööhõive algatuse raames, peaksid 
liikmesriigid veelgi edendama noortele 
mõeldud tööhõivesse ja haridusellu 
naasmise viise ja kaasamismeetmeid, 
seades vajaduse korral esikohale 
pikaajaliselt töötud, tööturult eemalejäänud 
ja ebasoodsas olukorras olevad noored ning 
kasutades muu hulgas noorsootööd. 
Liikmesriigid peaksid samuti investeerima 
meetmetesse, mille eesmärk on hõlbustada 

(23) Arvestades noorte püsivalt suurt 
töötust ja tööturult eemalejäämist mitmes 
liikmesriigis ja piirkonnas – probleem, mis 
puudutab eelkõige mittetöötavaid ja 
mitteõppivaid noori – on vaja, et 
asjaomased liikmesriigid investeerivad 
jätkuvalt piisava hulga eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
vahenditest meetmetesse, millega 
edendatakse noorte tööhõivet, sh 
noortegarantii kavade rakendamise kaudu. 
Lähtudes üksikisikutele suunatud 
meetmetest, mida programmitöö perioodil
2014–2020 toetati noorte tööhõive algatuse 
raames, peaksid liikmesriigid veelgi 
edendama noortele mõeldud tööhõivesse ja 
haridusellu naasmise viise ja 
kaasamismeetmeid, seades vajaduse korral 
esikohale pikaajaliselt töötud, tööturult 
eemalejäänud ja ebasoodsas olukorras 
olevad noored ning kasutades muu hulgas 
noorsootööd ning aktiivsel kaasamisel ja 
vabatahtlikul tegevusel põhinevaid 
võimalusi. Liikmesriigid peaksid samuti 
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koolist tööellu üleminekut ning kujundada 
ümber ja kohandada tööturuasutusi, et 
pakkuda noortele vajadusekohast toetust. 
Seepärast peaksid asjaomased liikmesriigid 
eraldama vähemalt 10 % oma vahenditest,
mis on eraldatud eelarve jagatud täitmise 
alla kuuluva ESF+ haru raames, noorte 
tööalase konkurentsivõime toetamiseks.

investeerima meetmetesse, mille eesmärk 
on hõlbustada koolist tööellu üleminekut 
ning kujundada ümber ja kohandada 
tööturuasutusi, et pakkuda noortele 
vajadusekohast toetust. Seepärast peaksid 
asjaomased liikmesriigid eraldama noorte 
tööalase konkurentsivõime toetamiseks 
vähemalt 17,6 % oma eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
vahenditest, mis tähendab, et noorte 
tööhõive algatusele eraldatav summa 
peaks olema vähemalt kahekordne, 
võrreldes praeguse mitmeaastase 
finantsraamistikuga ja praeguse 
programmitöö perioodiga 2014–20201a.

_______________

1a 9290 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (ja 10 479,7 miljonit eurot 
jooksevhindades).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 349 ja 1994. aasta ühinemisakti 
protokolli nr 6 artiklile 2 on 
äärepoolseimatel ja põhjapoolsetel hõredalt 
asustatud piirkondadel õigus erimeetmetele 
ühise poliitika ja ELi programmide raames. 
Püsivate piirangute tõttu vajavad need 
piirkonnad eritoetust.

(25) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklitele 174 ja 349 ning 1994. aasta 
ühinemisakti protokolli nr 6 artiklile 2 on 
äärepoolseimatel ja põhjapoolsetel hõredalt 
asustatud piirkondadel ja saartel õigus 
erimeetmetele ühise poliitika ja ELi 
programmide raames. Püsivate piirangute 
tõttu vajavad need piirkonnad eritoetust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et ESF+ aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust vastavalt ELi 

(28) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et ESF+ aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust vastavalt ELi 
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toimimise lepingu artiklile 8, et soodustada 
naiste ja meeste võrdset kohtlemist ja 
võimalusi kõigis valdkondades, sh tööturul 
osalemise ning töötingimuste ja karjääri 
arengu osas. Samuti peaksid nad tagama, 
et ESF+ edendab kõigi võrdseid võimalusi 
ja hoiab ära diskrimineerimist kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 10 ning 
edendab puuetega inimeste kaasamist 
ühiskonda teistega võrdsetel tingimustel ja 
aitab rakendada puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni. Neid põhimõtteid tuleks 
õigel ajal ja järjepidevalt arvesse võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures ning 
nende ettevalmistamise, seire, rakendamise 
ja hindamise kõigis etappides, tagades 
ühtlasi, et võetakse konkreetseid meetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste edendamiseks. ESF+ peaks 
samuti edendama üleminekut 
hoolekandeasutuste kasutamiselt pere- ja 
kogukonnapõhisele hoolekandele, eelkõige 
nende puhul, keda diskrimineeritakse 
mitmekordselt. ESF+-ist ei tuleks toetada 
ühtegi tegevust, mis aitab kaasa 
segregatsioonile või sotsiaalsele
tõrjutusele. Määruses (EL) nr [uus 
ühissätete määrus] on sätestatud, et kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad tuleb 
kehtestada riigi tasandil teatavate 
eranditega, mille jaoks on vaja kehtestada 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
haru käsitlevad erisätted.

toimimise lepingu artiklile 8, et soodustada 
naiste ja meeste võrdset kohtlemist ja 
võimalusi kõigis valdkondades, sh tööturul 
osalemise ning töötingimuste ja karjääri 
arengu osas. Soolist aspekti tuleks 
arvestada programmide kavandamise ja 
rakendamise igas mõõtmes ja etapis. 
Lisaks peaksid liikmesriigid ja komisjon
tagama, et ESF+ edendaks kõigi võrdseid 
võimalusi ja hoiaks ära diskrimineerimise 
soo, rassi, sotsiaalse või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse, seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi põhjal kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 10, ning edendaks
puuetega inimeste kaasamist ühiskonda 
teistega võrdsetel tingimustel ja aitaks
rakendada ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni. Neid põhimõtteid tuleks 
õigel ajal ja järjepidevalt arvesse võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures ning 
nende ettevalmistamise, seire, rakendamise 
ja hindamise kõigis etappides, tagades 
ühtlasi, et võetakse konkreetseid meetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste edendamiseks. ESF+ peaks 
samuti edendama üleminekut 
hoolekandeasutuste kasutamiselt pere- ja 
kogukonnapõhisele hoolekandele, eelkõige 
nende puhul, keda diskrimineeritakse 
mitmekordselt. ESF+-ist ei tuleks toetada 
ühtegi tegevust, mis aitab kaasa 
segregatsioonile või sotsiaalsele 
tõrjutusele. Määruses (EL) nr [uus 
ühissätete määrus] on sätestatud, et kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad tuleb 
kehtestada riigi tasandil teatavate 
eranditega, mille jaoks on vaja kehtestada 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
haru käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(32) ESF+ määrusega kehtestatakse 
sätted, mille eesmärk on saavutada 
töötajate mittediskrimineeriv vaba 
liikumine, tagades liikmesriikide kesksete 
tööturuasutuste omavahelise tiheda koostöö 
ja nende tiheda koostöö komisjoniga. 
Euroopa tööturuasutuste võrgustik peaks 
edendama tööturgude paremat toimimist, 
hõlbustades töötajate piiriülest liikuvust ja 
tööturge käsitleva teabe suuremat 
läbipaistvust. ESF+ rakendusalasse kuulub 
ka sihipäraste liikuvuskavade 
väljatöötamine ja toetamine, et täita vabad 
kohad seal, kus tööturul on kindlaks tehtud 
puudujääke.

(32) ESF+ määrusega kehtestatakse 
sätted, mille eesmärk on saavutada 
töötajate mittediskrimineeriv vaba 
liikumine, tagades liikmesriikide kesksete 
tööturuasutuste omavahelise tiheda koostöö 
ja nende tiheda koostöö komisjoniga. 
Euroopa tööturuasutuste võrgustik 
(EURES) peaks edendama tööturgude 
paremat toimimist, hõlbustades töötajate 
piiriülest liikuvust ja tööturge käsitleva 
teabe suuremat läbipaistvust. ESF+ 
rakendusalasse kuulub ka sihipäraste 
liikuvuskavade väljatöötamine ja 
toetamine, et täita vabad kohad seal, kus 
tööturul on kindlaks tehtud puudujääke.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamisel ja ÜRO säästva arengu 
eesmärkide täitmisel, aidatakse käesoleva 
määrusega kliimameetmeid liidu poliitikas 
laiemalt kajastada ja saavutada 
üldeesmärki, et ELi eelarvekulutustest 25 
% eraldatakse kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti vahehindamise 
ajal.

(46) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamisel ja ÜRO säästva arengu 
eesmärkide täitmisel, aidatakse käesoleva 
määrusega kliimameetmeid liidu poliitikas 
laiemalt kajastada ja saavutada 
üldeesmärki, et mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodil 2021–2017
eraldatakse kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks 25 % ELi eelarvekulutustest 
ning see osakaal suureneks võimalikult 
kiiresti ja hiljemalt 2027. aastaks 30 %-ni 
aastas. Asjakohased meetmed määratakse 
kindlaks ettevalmistamise ja rakendamise 
käigus ning neid hinnatakse uuesti 
vahehindamise ajal.

Selgitus

Oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. 
aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 
ettevalmistamise kohta (2017/2052(INI)) nõudis Euroopa Parlament, et eesmärgini kasutada 
30 % ELi eelarvekuludest kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb jõuda võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2027. aastaks.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Oluline on jälgida, et fondi 
finantsjuhtimine oleks usaldusväärne ja 
õiglane ning selle rakendamine 
võimalikult selge, tõhus ja lihtne, tagades 
samal ajal kõigile osalejatele 
õiguskindluse ja rahastamisvahendile 
juurdepääsu. Kuna ESF+ tegevusi viiakse 
läbi eelarve jagatud täitmise raames, 
kutsutakse liikmesriike üles mitte lisama 
täiendavaid nõudeid ega neid muutma, 
sest see muudaks toetuse saajale 
vahendite kasutamise keerulisemaks ja 
võiks põhjustada viivitusi arvete 
maksmisel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 
saavutada suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse ning oskustega ja 
vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 
tulevases töömaailmas toimetulekuks 
valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 
välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sisalduvate põhimõtetega.

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 
saavutada suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse ning oskustega ja 
vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 
tulevases töömaailmas toimetulekuks 
valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 
välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sisalduvate põhimõtetega, ja seega 
aidata tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Samuti aitab ESF+ liidul 
ja selle liikmesriikidel täita oma kohustust 
saavutada kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 19
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 
poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 
võimalused, tööturule juurdepääs, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse ja kaasamine 
ja inimeste tervise väga hea kaitse, ning 
lisab sellele poliitikale väärtust.

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 
poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 
võimalused, tööturule juurdepääs, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse, vaesuse 
kaotamine, sotsiaalne kaasamine ja 
inimeste tervise väga hea kaitse, ning lisab 
sellele poliitikale väärtust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) parandada kõigi tööotsijate, 
eelkõige noorte ja pikaajaliste töötute ning
tööturult eemalejäänud isikute 
töösaamisvõimalusi ning edendada 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist ja 
sotsiaalmajandust;

i) parandada kõigi tööotsijate, 
eelkõige noorte ja pikaajaliste töötute,
tööturult eemalejäänud isikute ja 
ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade töösaamisvõimalusi 
ning edendada tööhõivet, füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist ja 
sotsiaalmajandust;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) soodustada aktiivset kaasamist, et 
edendada võrdseid võimalusi ja aktiivset 
osalemist, ning parandada tööalast 
konkurentsivõimet;

vii) soodustada aktiivset sotsiaalset ja 
majanduslikku kaasamist, et edendada 
võrdseid võimalusi, mittediskrimineerimist
ja aktiivset osalemist ning parandada 
tööalast konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Eelarve Eelarve

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
101 174 000 000 eurot.

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on 2018. aasta 
hindades 106 781 000 000 eurot 
(jooksevhindades 120 457 000 000 eurot).

2. Rahastamispaketi see osa, mis on 
ette nähtud eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvale ESF+ harule tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
all, on jooksevhindades 
100 000 000 000 eurot või 2018. aasta 
hindades 88 646 194 590 eurot, millest 
jooksevhindades 200 000 000 eurot või 
2018. aasta hindades 175 000 000 eurot 
eraldatakse uuenduslikke lahendusi 
toetavaks riikidevaheliseks koostööks, 
millele on osutatud artikli 23 punktis i, 
ning jooksevhindades 400 000 000 eurot 
või 2018. aasta hindades 376 928 934 eurot 
lisavahenditeks ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 kindlaks määratud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis vastavad 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

2. Rahastamispaketi see osa, mis on 
ette nähtud eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvale ESF+ harule tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
all, on 2018. aasta hindades 105 686 000 
000 eurot (jooksevhindades 119 222 000 
000 eurot), millest jooksevhindades 
200 000 000 eurot või 2018. aasta hindades 
175 000 000 eurot eraldatakse 
uuenduslikke lahendusi toetavaks 
riikidevaheliseks koostööks, millele on 
osutatud artikli 23 punktis i, ning 
jooksevhindades 400 000 000 eurot või 
2018. aasta hindades 376 928 934 eurot 
lisavahenditeks ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 kindlaks määratud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis vastavad 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

3. Tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 174 000 000 eurot.

3. Tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 1 095 000 000 eurot 
(jooksevhindades 1 234 000 000 eurot).

4. Lõikes 3 esitatud summa 
orienteeriv jaotus on järgmine:

4. Lõikes 3 esitatud summa 
orienteeriv jaotus on järgmine:

a) 761 000 000 eurot tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru 
rakendamiseks;

a) 675 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (761 000 000 eurot 
jooksevhindades) tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru rakendamiseks;

b) 413 000 000 eurot terviseharu 
rakendamiseks.

b) 420 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (473 000 000 eurot 
jooksevhindades) terviseharu 
rakendamiseks.

5. Lõigetes 3 ja 4 nimetatud summasid 
võib kasutada ka programmide 

5. Lõigetes 3 ja 4 nimetatud summasid 
võib kasutada ka programmide 
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rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide jaoks.

rakendamiseks antava tehnilise ja 
haldusabi jaoks, näiteks ettevalmistus-, 
seire-, kontrolli-, auditi- ja 
hindamistegevuseks, sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide jaoks.

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on vastuvõtmiseks välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid, 
pidades silmas hääletust vaheraporti projekti üle, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 ning kestliku arengu 
eesmärke.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid eraldavad eelarve 
jagatud täitmise raames vähemalt 5,6 % 
oma ESF+ vahenditest ehk 5,9 miljardit 
eurot Euroopa lastegarantii 
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rakendamiseks, et tagada laste võrdne 
juurdepääs tasuta tervishoiule, tasuta 
haridusele, tasuta lapsehoiule, 
inimväärsele eluasemele ja piisavale 
toitumisele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kus Eurostati andmete 
põhjal ületab 2019. aastal mittetöötavate ja 
mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 
liidu keskmist, eraldavad vähemalt 10 % 
oma ESF+ vahenditest, mis on eraldatud 
eelarve jagatud täitmise raames ja mis on 
ette nähtud 2021.–2025. aastaks, 
sihipäraste meetmete ja struktuurireformide 
jaoks, millega toetatakse noorte tööhõivet 
ja koolist tööellu üleminekut, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust eelkõige noortegarantii 
kavade rakendamise raames.

Liikmesriigid, kus Eurostati andmete 
põhjal ületab 2019. aastal mittetöötavate ja 
mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 
liidu keskmist, eraldavad oma ESF+ 
vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames ja mis on ette 
nähtud 2021.–2025. aastaks, vähemalt 
17,6 % (mis tähendab, et noorte tööhõive 
algatusele eraldatav summa peaks olema 
vähemalt kahekordne, võrreldes praeguse 
mitmeaastase finantsraamistikuga ja 
praeguse programmitöö perioodiga 2014–
20201a) sihipäraste meetmete ja 
struktuurireformide jaoks, millega 
toetatakse noorte tööhõivet ja koolist 
tööellu üleminekut, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust eelkõige noortegarantii 
kavade rakendamise raames.

_______________

1a 9290 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (ja 10 479,7 miljonit eurot 
jooksevhindades).

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi ja 30. mai resolutsiooniga järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta tuleks rahastamispakette muuta. Aluseks on võetud programmide 
kaupa tehtud esialgne tehniline jaotus, mida võidakse veel muuta. Seejuures tuleb aga järgida 
nimetatud resolutsioonides sõnastatud Euroopa Parlamendi üldist seisukohta ja võtta 
arvesse, et kogusumma moodustab ELi 27 riigi kogurahvatulust 1,3 %.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESF+ kaasrahastatavate rakenduskavade 
puhul tuleks seoses ELi toimimise lepingu 
artikliga 174 erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid toetavad sotsiaalse 
innovatsiooni meetmeid ja sotsiaalset 
eksperimenteerimist või tugevdavad alt 
üles suunatud käsitlusi, mis põhinevad 
avaliku sektori asutuste, erasektori ja 
kodanikuühiskonnaga loodud partnerlusel, 
nt kohalikud tegevusrühmad, kes 
kavandavad ja rakendavad kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiaid.

1. Liikmesriigid toetavad sotsiaalse 
innovatsiooni meetmeid ja sotsiaalset 
eksperimenteerimist või tugevdavad alt 
üles suunatud käsitlusi, mis põhinevad 
avaliku sektori asutuste, erasektori, 
sotsiaalsete ettevõtjate ja 
kodanikuühiskonnaga loodud partnerlusel, 
nt kohalikud tegevusrühmad, kes 
kavandavad ja rakendavad kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiaid, ning 
temaatilisi meetmeid, mis on mõeldud 
sihtrühmade vajaduste rahuldamiseks.
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