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LÜHISELGITUS

29. mail 2018 võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku luua uus Euroopa Sotsiaalfond+ 
(ESF+), liites olemasoleva Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) noorte tööhõive algatusega (YEI), 
Euroopa abifondiga enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmiga (EaSI) ja ELi terviseprogrammiga.

Komisjon põhjendab oma ettepanekut eesmärgiga „ühtlustada ja lihtsustada rahastamist ning 
luua sünergia loomiseks lisavõimalusi, kasutades terviklikke rahastamisviise“ (põhjendus 9, 
COM(2018) 382). See eesmärk on põhimõtteliselt tervitatav. 

Selline liitmine ei tohiks aga kuidagi ohustada uue ESF+ nõuetekohast rakendamist, 
tulemuslikkust, lisaväärtust ja eelarvekontrolli. Sellega seoses tuleb käsitleda väga hoolikalt 
komisjoni ettepanekute järgmisi äärmiselt problemaatilisi aspekte:

– erieesmärkide ja prioriteetide puudumine ESF+ eelarve jagatud täitmise harus, mis
tekitab tulevikus selles harus ebakindlust seoses toetuse kavandamise, jälgimise ja 
hindamisega uue ühissätete määruse jõustumisel, kui liikmesriigid on seoses ESF+-ga 
kohustatud järgima ühissätete määruse asjakohaseid sätteid;

– lisaks on komisjoni ettepaneku eesmärkideks, mida praeguse perioodi puhul toetatakse 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate programmidega (ESF, noorte tööhõive algatus ja 
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks), saanud ka erieesmärgid, mida 
tuleb käsitleda eelarve otsesel ja kaudsel täitmisel. See muudab erieesmärgid, nagu 
„materiaalse puuduse vähendamine toidu pakkumisega“ või „vaesuse ohus elavate 
inimeste sotsiaalse lõimimise edendamine“ automaatselt asjakohaseks tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru ja terviseharu jaoks. II osa III peatüki kohaselt on aga 
„materiaalse puuduse vähendamine toidu pakkumisega“ erieesmärk, mis on asjakohane 
üksnes eelarve jagatud täitmise haru puhul, ning III osas puuduvad tegevuseesmärgid, 
mis näeksid ette, kuidas erieesmärki „vaesuse ohus elavate inimeste sotsiaalse 
lõimimise edendamine“ käsitleda otsesel ja kaudsel eelarve täitmisel;

– puudub selge mehhanism, mis näitaks, kuidas tuleb saavutada kolme haru vastastikune 
täiendavus ja sünergia; 

– jagatud täitmise alla kuuluva haru vahendite eraldamine otsese eelarve täitmise raames 
rakendatavasse harusse on endiselt väga küsitav ja ebaselge ning selgitused puuduvad 
nii ESF+-s kui ka uues üldsätete määruses. Rangelt tuleks vältida võimalikku 
dubleerimist või teatud meetmete toetuse puudumist, seda enam, et tõsist 
eelarvevahendite nappust arvestades eeldatakse, et ESF+ hakkab kõigi ELi kodanike 
sotsiaalsete õiguste tagamiseks täitma olulist rolli mitmete kaalukate probleemide 
lahendamisel märgatavalt suurenenud vastutusaladel; 

– ESF+ määruse ettepanek ei sisalda näitajaid tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimiseks ega sisalda ka vajalikke asjakohaseid sätteid 
komisjoni poolseks järelevalveks ja aruandluseks, mille puudumisel muutub selle haru 
raames asjakohane programmitöö ja toetuse andmine väga probleemseks.
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Liidu eelarve tõhusa parlamentaarse kontrolli saavutamiseks on vaja need puudujäägid 
nõuetekohaselt lahendada ja likvideerida. Sellega seoses on äärmiselt tähtis, et määruses 
määratletaks selged programmitöö eeskirjad ESF+ eelarve otsese ja kaudse täitmise raames.

Laiemas mõttes on usaldusväärse finantsjuhtimise ja ELi eelarve tõelise lisaväärtuse 
tagamiseks ülioluline, et kooskõlastamine ja sünergia oleksid tagatud mitte ainult kolme ESF+
haru vahel, vaid ka nende ja muude ELi fondide, vahendite ja programmide vahel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EL) nr […] 
kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERDF), Euroopa Sotsiaalfond+ 
(ESF+), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), 
Varjupaiga- ja Rändefondi (Asylum and 
Migration Fund – AMIF), 
Sisejulgeolekufondi (Internal Security 
Fund – ISF) ning integreeritud piirihalduse 
fondi (Integrated Border Management 
Fund – IBMF) osana loodud piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendi (Border 
Management and Visa Instrument –
BMVI) tegevuse raamistik ning 
sätestatakse eelkõige poliitikaeesmärgid ja 
eeskirjad, mis on seotud eelarve jagatud 
täitmise raames rakendatavate fondide 
programmitöö, seire ja hindamise ning 
juhtimise ja kontrollimisega. Seepärast on 
vaja kindlaks määrata ESF+ üldeesmärgid 
ja kehtestada konkreetsed sätted selle 
kohta, millist liiki tegevust võib ESF+-ist 
rahastada.

(6) Määrusega (EL) nr […] 
kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu 
Fondi (ERDF), Euroopa Sotsiaalfond+ 
(ESF+), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), 
Varjupaiga- ja Rändefondi (Asylum and 
Migration Fund – AMIF), 
Sisejulgeolekufondi (Internal Security 
Fund – ISF) ning integreeritud piirihalduse 
fondi (Integrated Border Management 
Fund – IBMF) osana loodud piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendi (Border 
Management and Visa Instrument –
BMVI) tegevuse raamistik ning 
sätestatakse eelkõige poliitikaeesmärgid ja 
eeskirjad, mis on seotud eelarve jagatud 
täitmise raames rakendatavate fondide 
programmitöö, seire ja hindamise ning 
juhtimise ja kontrollimisega. Seepärast on 
vaja kindlaks määrata ESF+ üldeesmärgid 
ja kehtestada konkreetsed sätted selle 
kohta, millist liiki tegevust võib ESF+-ist 
rahastada eelarve jagatud täitmise raames.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määruses (EL, Euratom) nr [uus 
finantsmäärus] (edaspidi „finantsmäärus“) 
sätestatakse liidu eelarve täitmise eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad toetuste, auhindade, 
hangete, eelarve kaudse täitmise, 
finantsabi, rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatiste kohta. Et tagada liidu 
rahastamisprogrammide järjepidev 
rakendamine, tuleb finantsmäärust 
kohaldada meetmete suhtes, mida võetakse 
ESF+ puhul eelarve otsese või kaudse 
täitmise raames.

(7) Määruses (EL, Euratom) nr [uus 
finantsmäärus] (edaspidi „finantsmäärus“) 
sätestatakse liidu eelarve täitmise eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad toetuste, auhindade, 
hangete, eelarve kaudse täitmise, 
finantsabi, rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatiste kohta. Et tagada liidu 
rahastamisprogrammide järjepidev 
rakendamine, tuleb finantsmäärust 
kohaldada meetmete suhtes, mida võetakse 
ESF+ puhul eelarve otsese või kaudse 
täitmise raames. Käesolevas määruses 
tuleks täpsustada tegevuseesmärgid ja 
sätestada erisätted rahastamiskõlblike 
meetmete kohta, mida võib ESF+ kaudu 
rahastada eelarve otsese ja kaudse 
täitmise raames.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ESF+ suuremat rakendusala 
arvestades on asjakohane näha ette, et 
eesmärki muuta tööturud tulemuslikumaks 
ja parandada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus ja koolitus 
kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks ning 
edendada sotsiaalset kaasatust ja tervist ja 
vähendada vaesust, ei täideta mitte üksnes
eelarve jagatud täitmise kaudu, vaid ka
eelarve otsese ja kaudse täitmise kaudu 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
ning terviseharu raames meetmete puhul, 
mis on vajalikud liidu tasandil.

(10) ESF+ suuremat rakendusala 
arvestades on asjakohane näha ette, et 
eesmärki muuta tööturud tulemuslikumaks 
ja parandada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus ja koolitus 
kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks ning 
edendada sotsiaalset kaasatust ja tervist ja 
vähendada vaesust, tuleks täita jätkuvalt 
peamiselt eelarve jagatud täitmise kaudu
ning vajaduse korral täiendatakse eelarve 
otsese ja kaudse täitmise kaudu tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru ning 
terviseharu raames meetmete puhul, mis on 
vajalikud liidu tasandil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ESF+ rahastamispakett. Osa sellest 
rahastamispaketist tuleks kasutada
meetmete jaoks, mida rakendatakse eelarve 
otsese ja kaudse täitmise kaudu tööhõive 
ja sotsiaalse innovatsiooni haru ning 
terviseharu raames.

(12) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ESF+ rahastamispakett. Selles tuleks 
täpsustada eraldised meetmete jaoks, mida 
rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
kaudu ja meetmete jaoks, mida 
rakendatakse eelarve otsese ja kaudse 
täitmise kaudu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ESF+ kaudu antavat toetust tuleks 
kasutada, et edendada kõigi, eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
võrdset juurdepääsu kvaliteetsele, 
segregeerimata ja kaasavale haridusele ja 
koolitusele alates alusharidusest ja 
lapsehoiust kuni üld- ja kutsehariduse ja -
õppe ning kolmanda taseme hariduseni, 
samuti täiskasvanuharidusele ja -
koolitusele, ning seega soodustada 
üleminekuid haridus- ja koolitussektorite 
vahel, hoida ära haridussüsteemist varakult 
lahkumist, suurendada tervisealast 
teadlikkust, tugevdada seoseid 
mitteformaalse ja informaalse õppega ja 
hõlbustada kõigile võimalikku õpirännet.
Siinkohal tuleks toetada sünergiat 
Erasmuse programmiga, et eelkõige 
hõlbustada ebasoodsas olukorras olevate 
õppijate osalemist õpirändes.

(15) ESF+ kaudu antavat toetust tuleks 
kasutada, et edendada kõigi, eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
võrdset ja taskukohast juurdepääsu 
kvaliteetsele, segregeerimata ja kaasavale 
haridusele ja koolitusele alates 
alusharidusest ja lapsehoiust kuni üld- ja 
kutsehariduse ja -õppe ning kolmanda 
taseme hariduseni, samuti 
täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, ning 
seega soodustada üleminekuid haridus- ja 
koolitussektorite vahel, hoida ära 
haridussüsteemist varakult lahkumist, 
suurendada tervisealast teadlikkust, 
tugevdada seoseid mitteformaalse ja 
informaalse õppega ja hõlbustada kõigile 
võimalikku õpirännet. Siinkohal tuleks 
toetada sünergiat Erasmuse programmiga, 
et eelkõige hõlbustada ebasoodsas 
olukorras olevate õppijate osalemist 
õpirändes.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(16) Kooskõlas Euroopa oskuste 
tegevuskavaga peaks ESF+ edendama 
kõigile kättesaadavaid oskuste täiendamise 
ja ümberõppe võimalusi, eelõige 
digioskuste ja peamist progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas, et 
aidata inimestel omandada 
digiüleminekule, tehnoloogia muutumisele, 
innovatsioonile ja sotsiaalsetele ja 
majanduslikele muutustele kohandatud 
oskusi, ning selleks hõlbustama 
karjäärialaseid üleminekuid, liikuvust ja 
toetama eelkõige väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanuid.

(16) Kooskõlas Euroopa oskuste 
tegevuskavaga peaks ESF+ edendama 
taskukohaseid ja kõigile kättesaadavaid 
oskuste täiendamise ja ümberõppe 
võimalusi, eelõige digioskuste ja peamist 
progressi võimaldava tehnoloogia 
valdkonnas, et aidata inimestel omandada 
digiüleminekule, tehnoloogia muutumisele, 
innovatsioonile ja sotsiaalsetele ja 
majanduslikele muutustele kohandatud 
oskusi, ning selleks hõlbustama 
karjäärialaseid üleminekuid, liikuvust ja 
toetama eelkõige väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanuid.

Muudatusettepanek 7

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 

(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 kõigile 
taskukohastele teenustele, nagu tervishoid 
ja pikaajaline hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
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need juurdepääsetavamaks. need juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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-, elukoha- 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.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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meetmetele andma toetust, et edendada 
kolmanda riigi kodanike sotsiaal-
majanduslikku lõimimist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) ESF+ peaks toetama poliitika ja 
süsteemi reforme tööhõive, sotsiaalse 
kaasamise, tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse ning hariduse ja koolituse 
valdkonnas. Et suurendada kooskõla 
Euroopa poolaastaga, peaksid 
liikmesriigid eraldama asjakohase summa 
oma vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
raames, selleks, et rakendada asjaomaseid 
riigipõhiseid soovitusi, mis on seotud 
struktuursete probleemidega, mida on 
asjakohane käsitleda ESF+ 
rakendusalasse kuuluvate mitmeaastaste 
investeeringute kaudu. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama ESF+ 
koostöös liikmesriikidega täidetava 
eelarvega haru ja terviseharu ning 
reformide tugiprogrammi, sh 
reformitoetusvahendi ja tehnilise toetuse 
vahendi omavahelise sidususe, 
koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse. Eelkõige peaksid komisjon ja 
liikmesriik kindlustama menetluse kõigis 
etappides tulemusliku koordineerimise, et 
tagada rahastamisallikate (sh tehnilise 
toetuse) vahel järjepidevus, sidusus, 
vastastikune täiendavus ja sünergia.

(21) ESF+ peaks toetama poliitika ja 
süsteemi reforme tööhõive, sotsiaalse 
kaasamise, tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse ning hariduse ja koolituse 
valdkonnas, kui need poliitikareformid ei 
hõlma olemasolevate avalike teenuste, nt 
vee, energia, tervishoiu jne 
erastamist. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid kindlustama menetluse kõigis 
etappides tulemusliku koordineerimise, et 
tagada rahastamisallikate (sh tehnilise 
toetuse) vahel järjepidevus, sidusus, 
vastastikune täiendavus ja sünergia.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

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

(28) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et ESF+ aitab edendada soolist
võrdõiguslikkust vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 8, et soodustada mõlema 
soo esindajate võrdset kohtlemist ja
võrdseid 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.

Selgitus

Soo mõiste tähendab enamat kui vaid mehi ja naisi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Et vähendada andmete kogumisega 
seotud halduskoormust, peaksid 
liikmesriigid juhul, kui andmed on olemas 
registrites, lubama korraldusasutustel 
koguda registritest andmeid.

(29) Et vähendada andmete kogumisega 
seotud halduskoormust, peaksid 
liikmesriigid juhul, kui andmed on olemas 
registrites, lubama korraldusasutustel 
koguda registritest andmeid. Soovitatav on 
stimuleerida andmete elektroonilise 
edastamise jätkumist, kuna see aitab 
vähendada halduskoormust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Sotsiaalsete investeeringute turu 
osalistel, sh heategevuslikel osalistel, võib 
olla ESF+ mitme eesmärgi saavutamisel 
tähtis roll, sest nad pakuvad 
rahastamisvõimalusi ning uudseid ja 
täiendavaid lähenemisviise, et võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu, 
vähendada töötust ja aidata täita ÜRO 
kestliku arengu eesmärke. Seepärast 
peaksid heategevuslikud osalised, nagu 
fondid ja rahastajad vastavalt vajadusele 
osalema ESF+ meetmetes, eelkõige neis, 
mille eesmärk on arendada sotsiaalsete 
investeeringute turu keskkonda.

(34) Sotsiaalsete investeeringute turu 
osalistel, sh heategevuslikel osalistel, võib 
olla ESF+ mitme eesmärgi saavutamisel 
tähtis roll, sest nad pakuvad 
rahastamisvõimalusi ning uudseid ja 
täiendavaid lähenemisviise, et võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu, 
vähendada töötust ja aidata täita ÜRO 
kestliku arengu eesmärke. Seepärast 
peaksid heategevuslikud osalised, nagu 
fondid ja rahastajad vastavalt vajadusele ja 
tingimusel, et nende poliitilised või 
sotsiaalsed eesmärgid ei ole liidu 
ideaalidega vastuolus, osalema ESF+ 
meetmetes, eelkõige neis, mille eesmärk on 
arendada sotsiaalsete investeeringute turu 
keskkonda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) 
kuuluvad kolmandad riigid võivad liidu 
programmides osaleda koostöö raames, mis 
on loodud Euroopa Majanduspiirkonna 

(48) Tingimusel et nad täidavad kõiki 
asjaomaseid reegleid ja eeskirju, võivad 
Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) 
kuuluvad kolmandad riigid liidu 
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lepinguga, milles on sätestatud liidu 
programmide rakendamine kõnealuse 
lepingu kohaselt tehtava otsusega. 
Käesoleva määrusega tuleks kehtestada 
erisäte, millega antakse vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile ning Euroopa 
Kontrollikojale õigused ja juurdepääs, 
mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

programmides osaleda koostöö raames, mis 
on loodud Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga, milles on sätestatud liidu 
programmide rakendamine kõnealuse 
lepingu kohaselt tehtava otsusega. 
Käesoleva määrusega tuleks kehtestada 
erisäte, millega antakse vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastasele Ametile ning Euroopa 
Kontrollikojale õigused ja juurdepääs, 
mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Finantsmääruse artikli 2 mõisteid 
kohaldatakse ka tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu 
eelarve otsese ja kaudse täitmise raames. 

Muudatusettepanek 16

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 liidu ja 
liikmesriikide poliitikat, mille eesmärk on 
tagada võrdsed võimalused, tööturule 
juurdepääs, õiglased töötingimused, 
sotsiaalkaitse ja kaasamine, lastesse ja 
noortesse tehtavad investeeringud ja 
inimeste tervise väga hea kaitse, ning lisab 
sellele poliitikale väärtust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Terviseharu raames toetab ESF+ tervise 
edendamist ja haiguste ennetamist, aitab 
muuta tervisesüsteemid tulemuslikumaks, 
juurdepääsetavamaks ja 
vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 
kõigile taskukohaseks ja ohutumaks, 
vähendab tervisealast ebavõrdsust, kaitseb 
kodanikke piiriüleste terviseohtude eest 
ning toetab liidu tervisealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Toetuse ulatus ja erieesmärgid

1. Eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluv ESF+ järgib määruse (EL) nr 
[tulevane ühissätete määrus] artikli 4 
lõike 2 punktis a sätestatud tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärki 
ning aitab täita nimetatud määruse artikli 
4 lõike 1 punktis d sätestatud 
poliitikaeesmärki „Sotsiaalsem Euroopa 
Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamise kaudu“.

2. Kooskõlas artiklis 3 sätestatud 
üldeesmärkidega ja kooskõlas nimetatud 
artikli lõikes 1 osutatud 
poliitikaeesmärkidega toetab fond 
järgmisi erieesmärke:

i) parandada sellise kvaliteetse ja 
kestliku töö saamise võimalusi, mis on 
kooskõlas kõigi liidus kehtivate 
õigusaktidega ja mille puhul järgitakse 
kõigi tööotsijate, eelkõige noorte ja 
pikaajaliste töötute ning tööturult 
eemalejäänud isikute õigusi, ning 
edendada füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemist ja sotsiaalmajandust;
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ii) nüüdisajastada tööturuasutusi ja -
teenuseid, et hinnata ja prognoosida 
vajalikke oskusi ning tagada õigeaegne ja 
vajadusekohane abi ja tugi tööturu ja 
oskuste sobitamiseks, tööturustaatuste 
vaheliseks liikumiseks ja tööjõu 
liikuvuseks;

iii) edendada naiste tööturul osalemist 
ning paremat töö- ja eraelu tasakaalu, sh 
lapsehoiuteenuste kättesaadavust;

iii a) edendada tervislikku ja hästi 
kohandatud töökeskkonda, kus 
pööratakse tähelepanu terviseriskidele, 
töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
muutustega kohanemisele ning aktiivse ja 
tervena vananemisele;

iv) muuta haridus- ja 
koolitussüsteemid kvaliteetsemaks, 
tulemuslikumaks ja tööturule 
vastavamaks, et toetada põhipädevuste, sh 
digioskuste omandamist;

v) edendada eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade võrdset 
juurdepääsu kvaliteetsele ja kaasavale 
haridusele ja koolitusele alates 
alusharidusest ja lapsehoiust kuni üld- ja 
kutsehariduse ja -õppe ning kolmanda 
taseme hariduseni, samuti 
täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, 
ning sellise hariduse ja koolituse läbimist, 
sh hõlbustada kõigile võimalikku 
õpirännet;

vi) edendada elukestvat õpet, eelkõige 
kõigile kättesaadavaid oskuste 
täiendamise ja ümberõppe võimalusi, 
arvestades digioskusi, paremini 
prognoosida muutusi ja tööturu 
vajadustel põhinevaid uusi vajalikke 
oskusi, hõlbustada karjäärialaseid 
üleminekuid ning soodustada ametialast 
liikuvust;

vii) soodustada aktiivset kaasamist, et 
edendada võrdseid võimalusi ja aktiivset 
osalemist, ning parandada tööalast 
konkurentsivõimet;
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viii) edendada kolmandate riikide 
kodanike ja tõrjutud kogukondade, nt 
romade sotsiaal-majanduslikku lõimimist;

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele, nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
edendada sotsiaalkaitse kättesaadavust, 
ning muuta tervishoiusüsteemid ja 
pikaajalise hoolduse teenused 
kättesaadavamaks, tulemuslikumaks ja 
vastupidavamaks;

x) edendada vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus elavate inimeste, sh enim 
puudust kannatavate isikute ja laste 
sotsiaalset lõimimist;

xi) vähendada materiaalset puudust 
toidu või esmase materiaalse abi 
pakkumisega enim puudust kannatavatele 
isikutele, sh kaasnevate meetmetega.

3. Lõikes 2 osutatud erieesmärkide 
saavutamiseks võetavate meetmetega aitab 
ESF+ täita ka [tulevase ühissätete 
määruse] artikli 4 lõikes 1 loetletud muid 
poliitikaeesmärke, eelkõige neid, mis on 
seotud järgmisega:

i) arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 
peamise progressi võimaldava 
tehnoloogiaga seotud oskuste arendamine 
ning tööstusüleminekuga seotud 
valdkondlik koostöö oskuste ja ettevõtluse 
alal, teadlaste koolitamine, 
kõrgharidusasutuste, kutseharidus- ja -
õppeasutuste, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ning ettevõtete ja 
klastrite vaheliste võrgustike ja 
partnerlussuhete loomine, samuti mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ja sotsiaalmajanduse toetamine;

ii) keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, mida aitab saavutada 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
kohandamiseks vajalik haridus- ja 
koolitussüsteemide parandamine, kõigi, 
sh tööjõu oskuste täiendamine ning 
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keskkonna, kliima ja energeetikaga ja 
biomajandusega seotud sektorites uute 
töökohtade loomine.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmides, mille jaoks 
saadakse eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames antavat üldist 
toetust, kasutatakse rakendamisel tehtud 
edusammude jälgimiseks käesoleva 
määruse 1. lisas esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Programmides võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid.

1. Programmides, mille jaoks 
saadakse eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames antavat üldist 
toetust, kasutatakse rakendamisel tehtud 
edusammude jälgimiseks käesoleva 
määruse 1. lisas esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Programmides 
kasutatakse ka programmipõhiseid 
näitajaid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Finantsmääruse [artikli 38 lõike 3 
punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustuse täitmiseks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule näitajate alusel teabe 
tulemuslikkuse ja tulemuste kohta, andes 
aru nii tehtud edusammudest kui ka 
puudujääkidest ning luues kulude ja 
tulemuslikkuse vahel selge seose.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Finantsmääruse [artikli 38 lõike 3 
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punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustuse täitmiseks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule näitajate alusel teabe 
tulemuslikkuse ja tulemuste kohta, andes 
aru nii tehtud edusammudest kui ka 
puudujääkidest ning luues kulude ja 
tulemuslikkuse vahel selge seose.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse auditeerimine võib hõlmata selle 
kõiki etappe ja jaotusahela kõiki tasandeid; 
ainsana ei kontrollita lõppsaajaid, välja 
arvatud juhul, kui riskihindamisega tehakse 
kindlaks konkreetne eeskirjade eiramise 
või pettuse oht.

Tegevuse auditeerimine võib hõlmata selle 
kõiki etappe ja jaotusahela kõiki tasandeid; 
ainsana ei kontrollita lõppsaajaid, välja 
arvatud juhul, kui riskihindamisega tehakse 
kindlaks konkreetne eeskirjade eiramise 
või pettuse oht. Tegevuse auditeerimine 
sisaldab rohkem kontrolle rakendamise 
algetapis, nii et pettuseohu korral oleks 
võimalik vahendid muudele projektidele 
ümber suunata.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Harude korrapäraseks seireks 
ning nende poliitika ja 
rahastamisprioriteetide vajalikuks 
kohandamiseks koostab komisjon esmase 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse 
seirearuande, mis hõlmab esimest aastat 
ning millele järgnevad kolm järgmist 
kaheaastast perioodi hõlmavat 
seirearuannet, ning edastab need 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Aruanded edastatakse teavitamise 
eesmärgil ka Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
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Komiteele. Aruanded hõlmavad harude 
tulemusi ning seda, kuivõrd on 
programmi tegevuste raames kohaldatud 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja selle 
süvalaiendamise põhimõtet ning kuidas 
on käsitletud mittediskrimineerimise 
küsimusi, sh juurdepääsetavuse 
probleeme. Komisjon teeb harude 
läbipaistvuse suurendamiseks kõnealused 
aruanded avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Käesoleva perioodi kohta ettenähtud nõuetekohaste seirearuannete puudumine tähendaks 
otsese ja kaudse juhtimise all olevate ESF+ harude läbipaistvuse ja vastutuse seisukohast 
tagasiminekut.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Finantsmääruse [artikli 38 lõike 3 
punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustuse täitmiseks esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule näitajate alusel teabe 
tulemuslikkuse ja tulemuste kohta, andes 
aru nii tehtud edusammudest kui ka 
puudujääkidest ning luues kulude ja 
tulemuslikkuse vahel selge seose.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis ning sisaldavad teavet 
tulemuste, liidu lisaväärtuse ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Harude vahehindamise võib teha 
siis, kui nende rakendamise kohta on 
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, 
ent mitte hiljem kui neli aastat pärast 
harude rakendamise algust.

2. Harude vahehindamine tehakse 
2024. aasta 31. detsembriks, et mõõta 
kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt harude 
eesmärkide täitmisel tehtud edusamme, 
käsitleda sotsiaalset keskkonda liidus ning 
liidu õigusaktidega sisse viidud mis tahes 
suuremaid muudatusi, määrata kindlaks, 
kas programmi vahendeid on kasutatud 
tõhusalt, ja hinnata liidu loodud 
lisaväärtust. Vahehindamise tulemused 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

4. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega, 
samuti parema kvalitatiivse ja 
kvantitatiivse teabe, mis käsitleb 
tulemuslikkust ja seatud eesmärkide 
saavutamise edenemist, Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
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Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
näitajad

1. Liidu poliitika ja õigusaktide 
paremast mõistmisest tulenev kasu:

1a) analüütiliste tegevuste arv;

1b) vastastikuse õppe, teadlikkuse 
suurendamise ja teabe levitamisega 
seotud meetmete arv;

1c) toetus peamistele osalejatele.

2. Liidu, liikmesriikide ja 
assotsieerunud kolmandate riikide 
valitsusasutuste aktiivse koostöö ja 
partnerluse tase:

2a) analüütiliste tegevuste arv;

2b) vastastikuse õppe, teadlikkuse 
suurendamise ja teabe levitamisega 
seotud meetmete arv;

2c) toetus peamistele osalejatele.

3. Sotsiaalpoliitika innovatsioonist 
tulenev kasu sotsiaalsete riigipõhiste 
soovituste rakendamisel ja 
sotsiaalpoliitika eksperimentide tulemused 
poliitika kujundamisel:

3a) analüütiliste tegevuste arv;

3b) vastastikuse õppe, teadlikkuse 
suurendamise ja teabe levitamisega 
seotud meetmete arv;

3c) toetus peamistele osalejatele.

4. EURESi platvormi külastuste arv

5. Ettevalmistava meetme „Sinu 
esimene EURESi töökoht” ja 
eesmärgipäraste liikuvuskavade raames 
saavutatud või toetatud noorte töökohtade 
arv

6. EURESi nõustajate isiklikud 
kontaktid tööotsijate, töökoha otsijate ja 
tööandjatega

7. Loodud või konsolideeritud 
ettevõtete arv, kes on saanud kasu liidu 
toetusest

8. Nende töötute või ebasoodsas 
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olukorras olevasse rühma kuuluvate 
toetusesaajate osakaal, kes on loonud 
ettevõtte või arendanud seda liidu 
mikrokrediidiga.

Selgitus

Komisjoni ettepanekust on puudu näitajad tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
erieesmärkide rakendamise seireks. Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru on jätkuks 
2014.–2020. tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmile (EaSI). Seetõttu tuleks 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru näitajatena ka edaspidi kasutada näitajaid, mida 
komisjon kasutab EaSI tulemuslikkuse näitamiseks liidu aastaeelarve paketis sisalduvates 
avaldustes programmide kohta.
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