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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
vastusena Euroopas esinevatele 
sotsiaalsetele probleemidele. Samba 
kakskümmend keskset põhimõtet on 
jaotatud kolme kategooriasse: võrdsed 
võimalused ja juurdepääs tööturule, 
õiglased töötingimused, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalne kaasatus. Euroopa Sotsiaalfond+ 
(edaspidi „ESF+“) meetmetes tuleks 
juhinduda Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kahekümnest põhimõttest. Et aidata 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast, peaks ESF+ toetama 
investeerimist inimestesse ja süsteemidesse 
tööhõive, hariduse ja sotsiaalse kaasavuse 
poliitikavaldkonnas ning seega toetama 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 174.

(1) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
vastusena Euroopas esinevatele 
sotsiaalsetele probleemidele. Samba 
kakskümmend keskset põhimõtet on 
jaotatud kolme kategooriasse: võrdsed 
võimalused ja juurdepääs tööturule, 
õiglased töötingimused, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalne kaasatus. Euroopa Sotsiaalfond+ 
(edaspidi „ESF+“) meetmetes tuleks 
juhinduda Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kahekümnest põhimõttest. Et aidata 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast, peaks ESF+ toetama 
investeerimist inimestesse ja süsteemidesse 
tööhõive, hariduse ja koolituse ja sotsiaalse 
kaasavuse poliitikavaldkonnas ning seega 
toetama majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 174.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu tasandil moodustab 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistiku, milles 
tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 

(2) Liidu tasandil moodustab 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistiku, milles 
tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 
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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.

ja jälgitakse nende rakendamist. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. 
Investeerimisstrateegiad tuleks välja 
töötada partnerluses riiklike, piirkondlike 
ja kohalike ametiasutustega, need peaksid 
sisaldama soolist perspektiivi ning need 
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.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) [...] kokku tulnud nõukogu võttis 
vastu liikmesriikide tööhõivepoliitika 
muudetud suunised, et viia selle tekst 
kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega, eesmärgiga muuta Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ning teha sellest 
parem koht investeerimiseks, töökohtade 
loomiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. Et tagada ESF+ täielik 
kooskõla nende suuniste eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse 
valdkonnas ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise 

(3) [...] kokku tulnud nõukogu võttis 
vastu liikmesriikide tööhõivepoliitika 
muudetud suunised, et viia selle tekst 
kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega, eesmärgiga muuta Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ning teha sellest 
parem koht investeerimiseks, töökohtade 
loomiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. Et tagada ESF+ täielik 
kooskõla nende suuniste eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse 
valdkonnas ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise 
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vastu, peaks ESF+ toetama liikmesriike, 
võttes arvesse asjakohaseid koondsuuniseid 
ja ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
ja artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi ning 
vajaduse korral riiklikul tasandil riiklikke 
reformikavasid, mida toetavad riiklikud 
strateegiad. ESF+ peaks samuti toetama 
liidu põhialgatuste ja -tegevuste, eelkõige 
Euroopa oskuste tegevuskava ja Euroopa 
haridusruumi, ning asjaomaste nõukogu 
soovituste ja muude algatuste, nagu 
noortegarantii, oskuste täiendamise 
meetme ja pikaajaliste töötute 
integreerimist tööturule käsitleva soovituse 
rakendamise asjakohaseid aspekte.

vastu, peaks ESF+ toetama liikmesriike, 
võttes arvesse asjakohaseid koondsuuniseid 
ja ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
ja artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi ning 
vajaduse korral riiklikul tasandil riiklikke 
reformikavasid, mida toetavad riiklikud 
strateegiad. ESF+ peaks samuti toetama 
liidu põhialgatuste ja -tegevuste, eelkõige 
Euroopa oskuste tegevuskava ja Euroopa 
haridusruumi, ning asjaomaste nõukogu 
soovituste ja muude algatuste, nagu 
noortegarantii, oskuste täiendamise 
meetme, sh digioskuste valdkonnas, ja 
pikaajaliste töötute integreerimist tööturule 
käsitleva soovituse rakendamise 
asjakohaseid aspekte.

Muudatusettepanek 4

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

(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 
esimene samm kestliku arengu eesmärkide 
peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte järgimisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
selle rahastamisvahendite kaudu. ESF+ 
saab eelkõige aidata kaasa kestliku 
arengu eesmärkide elluviimisele, muu 
hulgas vähendada suhtelist vaesust ja 
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kaotada äärmuslikud vaesuse vormid 
(eesmärk 1), tagada kvaliteetne ja kaasav 
haridus (eesmärk 4), edendada soolist 
võrdõiguslikkust (eesmärk 5), edendada 
püsivat, kaasavat ja kestlikku 
majanduskasvu, täielikku ja tootlikku 
tööhõivet ning kõigile inimväärse töö 
tagamist (eesmärk 8) ning vähendada 
ebavõrdsust (eesmärk 10), samuti viia ellu 
Pariisi kliimakokkulepet.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja suurenevast 
julgeolekuohust, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest ja 
tööjõu vananemisest ning eelkõige VKE
hulgas tunda andvast suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest teatavates sektorites ja 
piirkondades. Võttes arvesse töömaailma 
muutuvat tegelikkust, peaks liit olema 
valmis tegelema praeguste ja tulevaste 
probleemidega, investeerides 
asjakohastesse oskustesse, muutes kasvu
kaasavamaks ning edendades tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades.

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad sotsiaalsest 
ebavõrdsusest, nt ebavõrdsest 
juurdepääsust haridusele ja 
sotsiaalkaitsele, demograafilistest 
probleemidest, majanduse 
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja sellega seotud 
kaasamisprobleemidest, majandus- ja 
finantskriisi mõjust, suurenevast 
julgeolekuohust, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest ja 
tööjõu vananemisest ning eelkõige VKEde
hulgas tunda andvast suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest teatavates sektorites ja 
piirkondades. Võttes arvesse töömaailma 
muutuvat tegelikkust, peaks liit olema 
valmis tegelema praeguste ja tulevaste 
probleemidega, investeerides kvaliteetsesse 
ja kaasavasse haridusse ja koolitusse, 
elukestvasse õppesse ning asjakohastesse 
oskustesse, pädevustesse ja teadmistesse, 
muutes tööturud ja majanduskasvu
kaasavamaks ja meie ühiskonna 
ühtekuuluvamaks, ning edendades 
haridust, tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat, sh 
tööjõu liikuvust silmas pidades, ja 
võideldes soolise ebavõrdsuse vastu.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Sellega seoses on tähtis roll 
eelkõige kultuuri- ja loomesektoril. 
Kultuuri- ja loomesektor aitab oluliselt 
kaasa liidu konkurentsieelisele, 
majanduskasvule, töökohtade loomisele 
eelkõige noorte jaoks ning 
mittetehnoloogilisele ja sotsiaalsele 
innovatsioonile. Loomepädevused ja -
oskused tugevdavad inimeste 
eneseteadlikkust, edendavad nende 
loovust ning aitavad sellega kaasa 
uuenduslike toodete, teenuste ja 
protsessidel loomisele. Lisaks sellele on 
kultuur peamine tegur tõrjutuse ja 
vaesuse vastu võitlemisel ning 
ühtekuuluvama, kaasavama ja 
uuendusmeelsema ühiskonna 
edendamisel. Kultuurilise kaasamise 
kaudu antakse rühmadele, keda ohustab 
sotsiaalne tõrjutus, näiteks 
majanduslikult ebasoodsas olukorras 
olevad inimesed, eakad, puuetega 
inimesed ja vähemusrühmad, rohkem 
mõjuvõimu, et nad muutuksid aktiivseteks 
kodanikeks. Kultuuriosalus on kasulik 
kogu ühiskonnale, sest soodustab 
kultuuridevahelist dialoogi ja hõlbustab 
ümberasustatud isikute integreerimist. 
Samuti aitab see kaasa Euroopa 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
edendamisele ja säilitamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ESF+ suuremat rakendusala 
arvestades on asjakohane näha ette, et 

(10) ESF+ suuremat rakendusala 
arvestades on asjakohane näha ette, et 
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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.

eesmärki muuta tööturud tulemuslikumaks 
ja parandada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus ja koolitus 
kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks, 
võttes arvesse puuetega inimeste 
erivajadusi, taasintegreerida inimesi 
haridussüsteemi, edendada elukestvat 
õpet, sotsiaalset kaasatust – näiteks spordi-
ja kultuuripõhiste meetmete abil – ja 
tervist ning 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.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

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. Osa sellest 
rahastamispaketist tuleks kasutada 
meetmete jaoks, mida rakendatakse eelarve 
otsese ja kaudse täitmise kaudu tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru – näiteks 
kultuuripõhiste meetmete abil – ning 
terviseharu raames.

Muudatusettepanek 9

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 

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada kvaliteetset tööhõivet aktiivse 
sekkumise kaudu, mis annab eelkõige 
noortele (keskendudes mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele), pikaajaliselt 
töötutele, vähemustele, rändajatele,
tööturult eemalejäänutele ja puuetega 



AD\1169625ET.docx 9/42 PE626.720v03-00

ET

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 
vananeva tööjõu vajadustega.

inimestele võimaluse (uuesti) 
haridussüsteemi ja tööellu lõimuda, 
samuti füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemise ja sotsiaalmajanduse 
edendamise kaudu, kohandades vastavalt 
sotsiaalkaitsesüsteeme. ESF+ eesmärk 
peaks olema parandada tööturgude 
toimimist, toetades tööturuasutuste, nt 
avalike tööturuasutuste nüüdisajastamist, et 
parandada nende suutlikkust tagada 
tööotsimise ja õpingutelt tööle siirdumise 
ajal intensiivsem sihipärane isikustatud 
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 iga perekonna juurdepääs 
lapsehoiule. ESF+ eesmärk peaks samuti 
olema tagada tervislik ja hästi kohandatud 
töökeskkond, et tulla toime 
terviseriskidega, mis on seotud muutuvate 
töövormidega ja vananeva tööjõu 
vajadustega.

Muudatusettepanek 10

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 

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, juurdepääsetavamaks ja 
tööturule vastavamaks ning kaasavamaks, 
et oleks hõlpsam omandada 
võtmepädevusi, sh kultuuriteadlikkust ja 
kultuurilist eneseväljendust, digi- ja 
meediaoskusi, k.a andmekaitse ja 
teabejuhtimisega seotud ning 
valdkonnaüleseid oskusi, keele- ja 
kodanikuoskusi, mis on kõigile vajalikud, 
et tagada eneseteostus ja -areng, tööhõive, 
sotsiaalne kaasatus ja kodanikuaktiivsus. 
ESF+ peaks soodustama edasiminekut ja 
paindlikkust hariduses ja koolituses ning 
tööle üleminekus, toetama elukestvat õpet 
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algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

ja tööalast konkurentsivõimet ning aitama 
kaasa konkurentsivõimele, sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele ja ühiskondlikule ja 
majanduslikule innovatsioonile, toetades 
neis valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks kvaliteetne töölõppimine ja 
õpipoisiõpe, elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
kaug- ja põimõpe, ajakohased 
koolitusmaterjalid, prognoosimine ja 
hariduse omandanute edasise tegevuse 
jälgimine, haridustöötajate koolitamine, 
informaalse ja mitteformaalse õppimise 
toetamine, õpiväljundite valideerimine 
ning kvalifikatsioonide ja varasemate 
õpingute tunnustamine. ESF + peaks 
ergutama ja edendama vähemuste 
võimalusi saada õpetajaks, eesmärgiga 
tõrjutud kogukondi (nt romad, vähemused 
ja rändajad) paremini integreerida.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Võttes arvesse ühiskonna kõigi 
osade, nt panganduse, 
hoolekandeteenuste ja hariduse 
digiteerimist, saab uute põhipädevuste, 
eelkõige digioskuste omandamisest tõhusa 
kodanikuosaluse eeltingimus. Kohalikel 
osalejatel, kogukonna- ja 
kultuuriruumidel, sealhulgas 
muuseumidel, raamatukogudel, teatritel 
ja muudel kultuuri-, kunsti- ja 
loomepärandi asutustel ja -sektoritel (ka 
partnerluses koolide, ülikoolide ning 
kultuuri- ja loomesektori VKEdega) on 
keskne roll digitaalsete seadmete ja 
interneti kättesaadavuse tagamisel kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele ja 
tõrjutud rühmadele ning põhi- ja kõrgema 
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taseme digioskuste edendamisel ELi 
kodanike seas. ESF+ peaks seega toetama 
neid osalejaid oma töötajate koolitamisel, 
et nad saaksid oma teenustes pidada 
sammu muutuvate nõudmistega ning 
pakkuda koolitust ja haridust digioskuste, 
nt meediakirjaoskuse omandamiseks.

Muudatusettepanek 12

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 juurdepääsu kvaliteetsele, 
segregeerimata ja kaasavale haridusele ja 
koolitusele alates alusharidusest ja 
lapsehoiust kuni üld- ja kutsehariduse ja -
õppe ning haridussüsteemi naasmise ning 
kolmanda taseme hariduseni, samuti 
täiskasvanuharidusele ja -koolitusele ning 
kultuuritegevusele, et ennetada vaesuse 
edasikandumist järgmisele põlvkonnale, 
ning seega soodustada üleminekuid 
haridus- ja koolitussektorite vahel, hoida 
ära haridussüsteemist varakult lahkumist ja 
sotsiaalset tõrjutust, suurendada 
tervisealast teadlikkust, tugevdada seoseid 
mitteformaalse ja informaalse õppega, 
eeskätt kunsti valdkonnas, ja hõlbustada 
kõigile võimalikku õpirännet. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikelaste 
haridusele, sest väikelapseiga on inimese 
elus kõige kujundavama tähtsusega ning 
mõjutab oluliselt inimese väljavaateid 
hariduse, tööhõive ja integratsiooni 
vallas. Siinkohal tuleks toetada sünergiat 
Erasmuse programmiga, et täiustada 
innovatiivseid tavasid ja eelkõige 
hõlbustada ebasoodsas olukorras olevate 
õppijate osalemist õpirändes. Lisaks peaks 
poliitikavaldkondade sidusus ja 
täiendavus Erasmuse programmi ja 
ESFi+ vahel tagama piisava toetuse, et 
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kavandada ja rakendada selliseid 
meetmeid nagu ebasoodsas olukorras 
olevate õppurite, eelkõige vähekaitstud 
noorte, täiskasvanud õppijate ning 
puuetega või krooniliste haigustega 
inimeste õpiliikuvus, eesmärgiga 
valmistada neid asjakohaselt ette 
liikuvuskogemuseks välismaal ja 
suurendada nende osalemist Erasmuse 
programmis.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Euroopa Komisjon seadis 2020. 
aasta strateegia raames eesmärgi, et 
koolieelse haridusega oleks hõlmatud 95 
% 4-aastastest või vanematest 
eelkooliealistest lastest. Tuleb siiski 
märkida, et kuna pädevatel riiklikel 
ametiasutustel napib vahendeid, jääb 
koolieelse hariduse struktuurist igal 
aastal välja tuhandeid lapsi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Sünergia Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondiga peaks tagama, et 
ESF+ saab peavoolustada ja laiendada 
võrdset juurdepääsu kvaliteetsele, 
segregeerimata ja kaasavale haridusele ja 
koolitusele, sotsiaalset kaasamist ja 
tööturule lõimimist ning 
tervishoiuteenuste osutamist kolmandate 
riikide kodanikele, pöörates erilist 
tähelepanu naiste ja laste vajadustele.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) ESF+ toetust tuleks kasutada 
selleks, et edendada kultuuri laialdast 
kättesaadavust, osalemist kultuurielus 
ning kunstilise ja loomingulise väljenduse 
väärtustamist, eelkõige tugevdades 
koostoimet Loova Euroopa programmiga, 
sealhulgas kvaliteedimärgiste osas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 d) Et täielikult kasutada ära 
sektoritevahelise koostöö potentsiaali, 
parandada koostoimet ja sidusust teiste 
poliitikavaldkondadega ning saavutada 
oma üldeesmärke, peaks ESF+ toetama 
uuenduslikke meetmeid, mille eesmärk on 
spordi ja kehalise tegevuse ja kultuuri 
kaudu eelkõige marginaliseeritud ja/või 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
sotsiaalse kaasamise parandamine, tervise 
edendamine ja haiguste ennetamine.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kooskõlas Euroopa oskuste 
tegevuskavaga peaks ESF+ edendama 
kõigile kättesaadavaid oskuste täiendamise 
ja ümberõppe võimalusi, eelõige 
digioskuste ja peamist progressi 
võimaldava tehnoloogia valdkonnas, et 

(16) Kooskõlas Euroopa oskuste 
tegevuskavaga peaks ESF+ edendama 
formaalse ja mitteformaalse hariduse ja 
koolituse pakkujate kaudu kõigile 
kättesaadavaid oskuste täiendamise ja 
ümberõppe võimalusi, pöörates erilist 
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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.

tähelepanu digioskustele ja peamist 
progressi võimaldavale tehnoloogiale, et 
aidata igas vanuses inimestel omandada 
formaalse, mitteformaalse ja informaalse 
õppe tingimustes digiüleminekule, 
tehnoloogia muutumisele, innovatsioonile 
ja sotsiaalsetele ja majanduslikele 
muutustele kohandatud oskusi, pädevusi ja 
teadmisi, hõlbustades noorte inimeste 
siirdumist koolist tööellu, karjäärialaseid 
üleminekuid, liikuvust ja toetades eelkõige 
väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanuid. Sellega 
seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata 
kohalikele osalejatele, kogukonna- ja 
kultuuriruumidele, kuhu kuuluvad 
muuseumid, raamatukogud, teatrid ja 
muud kultuuripärandi asutused, millel on 
oluline roll inimeste oskuste, eelkõige 
digitaaloskuste ja meediapädevuse 
omandamise toetamisel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sünergia programmiga „Euroopa 
horisont“ peaks tagama, et ESF+ saab 
peavoolustada ja laiendada programmist 
„Euroopa horisont“ toetatavaid 
uuenduslikke õpikavasid, et võimaldada 
inimestel omandada tuleviku töödeks 
vajalikke oskusi ja pädevusi.

(17) Sünergia programmiga „Euroopa 
horisont“ peaks tagama, et ESF+ saab 
peavoolustada ja laiendada programmist 
„Euroopa horisont“ toetatavaid 
uuenduslikke õpikavasid, et võimaldada 
inimestel omandada enesearenguks ja 
tuleviku töödeks ning digiühiskonnas 
aktiivseks osalemiseks vajalikke oskusi ja 
pädevusi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(17 a) Sünergia programmiga „Loov 
Euroopa“ peaks tagama, et ESF+ saab 
peavoolustada ja laiendada uuenduslikke 
projekte, et inimesed saaksid omandada 
oskusi ja pädevusi, mida läheb vaja 
tuleviku töökohtadeks, aktiivseks 
osalemiseks ühiskonnas, kõigi 
ühiskonnakihtide ühendamiseks ja 
sotsiaalse kaasatuse edendamiseks.

Muudatusettepanek 20

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 kõigil tasanditel, sh 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
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, puuetega isikud,
marginaliseerunud kogukonnad (nt romad), 
vähemused, rändajad, palgavaesed ning 
kõik muud mitmete sotsiaalsete 
probleemidega silmitsi seisvad inimesed. 
ESF+ peaks edendama tööturult eemale 
jäänute aktiivset kaasamist ja 
kodanikuaktiivsust, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine, eelkõige 
haridus- ja kultuuriprojektide kaudu.
Spordi kui sotsiaalse kaasamise vahendi 
potentsiaali tuleks täielikult tunnustada 
ning seda tuleks veelgi enam ära 
kasutada. ESF+ tuleks kasutada ka selleks, 
et parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele, nagu tervishoid 
ja pikaajaline hooldus, eelkõige pere- ja 
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kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks, kaasavamaks 
ja terviklikumaks ning tagada füüsilisest 
isikust ettevõtjatele õiglased tingimused.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Programmi Euroopa mõõtme 
tugevdamiseks peaks ESF+ toetama ka 
riikidevahelisi meetmeid ja tegevusi, 
lihtsustades asjakohaselt eeskirju ja 
menetlusi, et edendada üksteiselt õppimist 
ja heade tavade vahetamist.

Muudatusettepanek 22

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 

(21) ESF+ peaks toetama poliitika ja 
süsteemi reforme tööhõive, sotsiaalse 
kaasamise, näiteks kultuuri- ja 
spordipõhiste meetmetega, 
haridussüsteemi ja tööellu naasmise, 
tervishoiu ja pikaajalise hoolduse, 
kultuurile laialdasema juurdepääsu 
võimaldamise 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 
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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.

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.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Et tagada Euroopa sotsiaalõiguste 
samba kohase sotsiaalse mõõtme 
nõuetekohane elluviimine ning teatava 
vahendite miinimumsumma kasutamine 
enim abi vajavate inimeste jaoks, peaksid 
liikmesriigid eraldama vähemalt 25 % oma 
ESF+ vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
raames, sotsiaalse kaasavuse 
suurendamiseks.

(22) Et tagada Euroopa sotsiaalõiguste 
samba kohase sotsiaalse mõõtme 
nõuetekohane elluviimine ning teatava 
vahendite miinimumsumma kasutamine 
enim abi vajavate inimeste jaoks, peaksid 
liikmesriigid eraldama vähemalt 30 % oma 
ESF+ vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
raames, sotsiaalse kaasavuse 
suurendamiseks ja absoluutse vaesuse 
vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Arvestades laste vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse püsivalt kõrget taset 
ELis (2017. aastal 26,4 %), peaks ESF+ 
lisaks toetama tõhusaid 
sekkumismeetmeid, mis aitavad kaasa 
laste õiguste teostamisele kooskõlas ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni, Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta ja Euroopa 
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Komisjoni 2013. aasta soovitusega 
lastesse investeerimise kohta.

Muudatusettepanek 25

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 
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.

(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, 
eelkõige mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele 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 formaalset ja 
mitteformaalset õpet. Liikmesriigid 
peaksid samuti investeerima meetmetesse, 
mille eesmärk on hõlbustada koolist tööellu 
üleminekut ning kujundada ümber ja 
kohandada avalikke tööturuasutusi, et 
pakkuda noortele vajadusekohast ja 
isikustatud toetust, ja eelkõige suurendada 
tegelemist kõige haavatavamas olukorras 
olevate noortega. Seepärast peaksid 
asjaomased liikmesriigid eraldama 
vähemalt 15 % oma vahenditest, mis on 
eraldatud eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames, noorte tööalase 



AD\1169625ET.docx 19/42 PE626.720v03-00

ET

konkurentsivõime toetamiseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid tagama 
kõnealuste fondide toetatavate meetmete 
koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse.

(24) Liikmesriigid peaksid tagama 
kõnealuste fondide (eelkõige „Erasmus“, 
„Loov Euroopa“ ja Euroopa 
solidaarsuskorpus) toetatavate meetmete 
koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse.

Muudatusettepanek 27

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

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
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 

(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 
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liikmesriigid kannustavad 
sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda 
osalema eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ rakendamises.

liikmesriigid tagaksid sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna osalemise eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
rakendamises ja järelevalves.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Et paremini kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
soodustada ja toetada uuenduslikke 
lahendusi, on ülimalt tähtis toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikumaks muutmiseks on väga 
oluline, et uuenduslikke lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seepärast 
on sel puhul õigustatud eritoetuse andmine 
ESF+-ist.

(27) Et paremini kohandada poliitikat 
vastavalt ühiskondlikele muutustele ning 
soodustada ja toetada uuenduslikke 
lahendusi, on ülimalt tähtis toetada 
sotsiaalset innovatsiooni, näiteks 
kultuuripõhiste meetmetega. Poliitika 
tulemuslikumaks muutmiseks on väga 
oluline, et uuenduslikke lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seepärast 
on sel puhul õigustatud eritoetuse andmine 
ESF+-ist.

Muudatusettepanek 30

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 
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 

(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 



AD\1169625ET.docx 21/42 PE626.720v03-00

ET

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.

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 juurdepääsetavust 
kooskõlas Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide poolt ratifitseeritud 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
artikliga 9 ning 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 kuuluvat
ESF+ haru käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) ESF+ peaks toetama keeleõpet 
vastastikuse mõistmise soodustamisel ning 
kaasava ühiskonna rajamisel, samuti 
Euroopa Nõukogu poolt väljatöötatud 
rändajate keeleõppe vahendite laiema 
kasutuselevõtu abil liikmesriikides.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(31) Sotsiaalne eksperimenteerimine on 
väiksemahuline projektide katsetamine, 
mis võimaldab koguda tõendeid sotsiaalse 
innovatsiooni teostatavuse kohta. 
Teostatavaid ideid peaks olema võimalik 
arendada laiemas ulatuses või muudes 
kontekstides, kasutades ESF+-ist, aga ka 
muudest allikatest pärit rahalist toetust.

(31) Sotsiaalne eksperimenteerimine on 
väiksemahuline projektide katsetamine, 
mis võimaldab koguda tõendeid sotsiaalse 
innovatsiooni teostatavuse kohta. See 
toimib paljude valdkondadevaheliste 
projektide puhul, näiteks kunst sotsiaalses 
keskkonnas, mis on kaasamise oluline 
osa. Teostatavaid ideid peaks olema 
võimalik arendada laiemas ulatuses või 
muudes kontekstides, kasutades ESF+-ist, 
aga ka muudest allikatest pärit rahalist 
toetust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Mikroettevõtete, sotsiaalmajanduse 
ja sotsiaalsete ettevõtete puudulik 
juurdepääs rahastusele on üks peamisi 
takistusi ettevõtete loomisele, eelkõige 
tööturult enim eemale jäänute hulgas. 
ESF+ määrusega kehtestatakse sätted, et 
luua turukeskkond, mis võimaldab 
suurendada sotsiaalsete ettevõtete 
mikrorahastamist ja nende sellele 
juurdepääsu ning viia see vastavusse seda 
kõige enam vajavate isikute, eelkõige 
selliste töötute, naiste ja haavatavate 
isikute vajadustega, kes soovivad alustada 
või arendada mikroettevõtet. Seda 
eesmärki täidetakse ka InvestEU fondi 
sotsiaalvaldkonna investeeringute ja 
oskuste poliitikaharusse kuuluvate 
rahastamisvahendite ja eelarvetagatise 
kaudu.

(33) Eelkõige kultuuri- ja 
loomesektoris tegutsevate mikroettevõtete, 
sotsiaalmajanduse ja sotsiaalsete ettevõtete 
puudulik juurdepääs rahastusele on üks 
peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim eemale jäänute 
hulgas. ESF+ määrusega kehtestatakse 
sätted, et luua turukeskkond, mis 
võimaldab suurendada sotsiaalsete ja 
kultuuriettevõtete rahastamist ja nende 
juurdepääsu sellele ning viia see vastavusse 
seda kõige enam vajavate isikute, eelkõige 
selliste töötute, naiste ja haavatavate 
isikute vajadustega, kes soovivad alustada 
või arendada mikroettevõtet. Seda 
eesmärki täidetakse ka InvestEU fondi 
sotsiaalvaldkonna investeeringute ja 
oskuste poliitikaharusse kuuluvate 
rahastamisvahendite ja eelarvetagatise 
kaudu.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „enim puudust kannatavad 
isikud“ – füüsilised isikud (üksikisikud, 
perekonnad, leibkonnad või nendest 
moodustunud rühmad), kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele, mille on 
kehtestanud riigi pädevad asutused 
konsulteerides asjakohaste sidusrühmadega 
ja vältides huvide konflikte, ning mille on 
riigi pädevad asutused heaks kiitnud ja mis 
võivad sisaldada elemente, mis 
võimaldavad suunata abi enim puudust 
kannatavatele isikutele teatavates 
geograafilistes piirkondades;

(13) „enim puudust kannatavad 
isikud“ – füüsilised isikud (üksikisikud, 
perekonnad, leibkonnad või nendest 
moodustunud rühmad), sealhulgas lapsed, 
kelle vajadus abi järele on kindlaks tehtud 
vastavalt nende elutingimustele, 
sealhulgas kodutus, või objektiivsetele 
kriteeriumidele, mille on kehtestanud riigi 
pädevad asutused konsulteerides 
asjakohaste sidusrühmadega ja vältides 
huvide konflikte, ning mille on riigi 
pädevad asutused heaks kiitnud ja mis 
võivad sisaldada elemente, mis 
võimaldavad suunata abi enim puudust 
kannatavatele isikutele teatavates 
geograafilistes piirkondades;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „võtmepädevused“ – teadmised, 
oskused ja pädevused, mis on kõigile mis 
tahes eluetappidel vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne 
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. 
Võtmepädevused on kirjaoskus, 
keelteoskus, matemaatika, teadus, 
tehnoloogia ja inseneeria, digioskused, 
isiklik, sotsiaalne ja õpipädevus, 
kodanikuoskused, ettevõtlusoskused, 
kultuuriteadlikkus ja kultuuriline
eneseväljendus;

(18) „võtmepädevused“ – teadmised, 
oskused ja pädevused, mis on kõigile mis 
tahes eluetappidel vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne 
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. 
Võtmepädevused on kirjaoskus, 
keelteoskus, teadus, tehnoloogia, 
inseneeria, kunst ja matemaatika 
(STEAM), digioskused, meediakirjaoskus 
ning isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne 
ja õpipädevus, kodanikuoskused, 
ettevõtlusoskused, kultuuriteadlikkus, 
kunstiline ja loov eneseväljendus ning 
kriitiline mõtlemine;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) „elukestev õpe“ – kogu elu kestel 
toimuv mis tahes vormis (formaalne, 
mitteformaalne ja informaalne) õppimine, 
mis hõlmab alusharidust ja lapsehoidu, 
üldharidust, kutseharidust ja 
täiskasvanuharidust ning mille tulemusel 
paranevad teadmised, oskused ja hoiakud 
või ühiskonnas osalemine isiklikul, 
kodanikuks olemise, kultuurilisel, 
ühiskondlikul ja/või tööhõivealasel 
tasandil, sh nõustamis- ja 
juhendamisteenused;

Muudatusettepanek 37

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 õiglane ja kaasav ühiskond, 
suur tööhõive, õiglane sotsiaalkaitse, 
võrdne juurdepääs haridusele ja 
koolitusele 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. Samuti 
on ESF+ eesmärk aidata täita liidu ja 
selle liikmesriikide võetud kohustus 
saavutada kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 38

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, 

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

juurdepääs kvaliteetsele formaalsele ja 
mitteformaalsele haridusele ja koolitusele 
ning tööturule, õiglased töötingimused, 
sotsiaalkaitse ja kaasamine ja inimeste 
tervise väga hea kaitse, ning lisab sellele 
poliitikale väärtust.

Muudatusettepanek 39

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 (pöörates erilist 
tähelepanu mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele ja pikaajalistele 
töötutele, vähemustele, rändajatele ja 
puuetega inimestele) ning tööturult 
eemalejäänud isikute juurdepääsu heade 
töötingimustega kvaliteetsetele 
töökohtadele ning edendada füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemist ja 
sotsiaalmajandust;

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) edendada naiste osalemist tööjõus, 
paremat töö- ja eraelu tasakaalu, sh 
juurdepääsu lapsehoiule, tervislikku ja 
hästi kohandatud töökeskkonda, kus 
ohjatakse terviseriske, töötajate, ettevõtete 
ja ettevõtjate kohanemist muutustega ning 
aktiivsena ja tervena vananemist;

iii) edendada naiste osalemist tööjõus, 
paremat töö- ja eraelu tasakaalu, sh võrdset 
juurdepääsu kvaliteetsele, taskukohasele, 
kaasavale ja segregatsioonita 
alusharidusele ja lapsehoiule ning 
muudele hoolekande- või tugiteenustele, 
tervislikku ja hästi kohandatud 
töökeskkonda, kus ohjatakse terviseriske, 
töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemist muutustega ning aktiivsena ja 
tervena vananemist;
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iv) muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks, 
kaasavamaks ja tööturule vastavamaks, 
võttes ka arvesse puuetega inimeste 
erivajadusi, et toetada võtmepädevuste, sh 
valdkonnaüleste, sotsiaalsete, digi- ja 
meediaoskuste ning kultuurilise 
teadlikkuse ja väljendusoskuse
omandamist eesmärgiga vastata 
sotsiaalsetele, majanduslikele ja isiklikele 
vajadustele, tunnustades samal ajal 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
olulisust ning sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonnaga tehtava koostöö 
väärtust;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

v) tagada eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade võrdne 
juurdepääs kvaliteetsele, taskukohasele, 
segregatsioonita ja kaasavale haridusele ja 
koolitusele, seades sihiks murda välja 
põlvkondi kestnud vaesuse ja materiaalse 
puuduse nõiaringist, alates alusharidusest 
ja lapsehoiust kuni üld- ja kutsehariduse ja 
-õppe ning kolmanda taseme hariduseni, 
samuti täiskasvanuharidusele ja -
koolitusele, ning sellise hariduse ja 
koolituse läbimine, sh hõlbustada kõigile 
võimalikku õpirännet;

Muudatusettepanek 43
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vi) edendada elukestvat õpet, eelkõige 
kõigile kättesaadavaid ja õppijakeskseid 
oskuste täiendamise ja ümberõppe 
võimalusi, arvestades digioskusi, paremini 
prognoosida muutusi ja uusi vajalikke 
oskusi isiklike, ühiskondlike ja tööturu 
vajaduste põhjal, hõlbustada karjäärialaseid 
üleminekuid, soodustada ametialast 
liikuvust ja kutsealast kirjaoskust, 
edendada ühiskonnas osalemist ja 
lahendada ühiskondlikke probleeme;

Muudatusettepanek 44

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 kaasamist, et 
edendada võrdseid võimalusi ja aktiivset 
osalemist, ning parandada tööalast 
konkurentsivõimet ning isiklikku ja 
kollektiivset arengut ja heaolu;

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) edendada kolmandate riikide 
kodanike ja marginaliseerunud 
kogukondade, nt romade sotsiaal-
majanduslikku lõimimist;

viii) edendada kolmandate riikide 
kodanike ja marginaliseerunud 
kogukondade, nt romade ja muude 
vähemuste sotsiaal-majanduslikku 
lõimimist;

Muudatusettepanek 46
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele; nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 
hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, 
kättesaadavatele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele; nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
parandada juurdepääsu kultuurile; muuta 
tervishoiusüsteemid ja pikaajalise hoolduse 
teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

x) edendada vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus elavate või seda kogevate 
inimeste, sh enim puudust kannatavate 
isikute ja laste ning nende perede 
sotsiaalset lõimimist, toetades 
innovaatiliste meetmete kasutamist, 
sealhulgas kaasamist spordi, füüsilise 
tegevuse ja kultuuri kaudu, ning 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
valideerimist;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

xi) vähendada materiaalset puudust 
toidu ja/või esmase materiaalse abi 
pakkumisega enim puudust kannatavate 
isikutele, eriti lastele, sh kaasnevate 
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meetmetega.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 
peamise progressi võimaldava 
tehnoloogiaga seotud oskuste arendamine, 
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;

1. arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 
kultuuriliste pädevustega ning peamise 
progressi võimaldava tehnoloogiaga seotud 
oskuste arendamine, 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;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja 
võrdsed võimalused ning 
mittediskrimineerimine

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed 
võimalused ning mittediskrimineerimine

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigi eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames rakendatavate 
programmide, samuti tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu raames 

1. Kõigi eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames rakendatavate 
programmide, samuti tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu raames 
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toetatavate tegevuste ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus tagatakse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. Nende ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus edendatakse ühtlasi kõigi võrdseid 
võimalusi ning hoitakse ära 
diskrimineerimine soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

toetatavate tegevuste ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus tagatakse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. Nende ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus edendatakse ühtlasi kõigi võrdseid 
võimalusi ning hoitakse ära 
diskrimineerimine sotsiaalse seisundi, soo, 
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Muudatusettepanek 52

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 muu 
hulgas nende riiklikes reformikavades, 
Euroopa poolaasta raames ning ELi 
toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 ja 
artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjaomastes riigiaruannetes ja 
riigipõhistes soovitustes ning 
sotsiaalvaldkonna tulemustabelis kindlaks 
tehtud probleeme, järgides täielikult
Euroopa sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 
põhimõtteid ja õigusi.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad keskendada eelarve 
jagatud täitmise raames eraldatud ESF+ 
vahendid ka sekkumismeetmetele, millega 
lahendatakse piirkondlikke probleeme, 
eriti võitlusele noorte töötusega, mis võib 
olla piirkonniti erinev.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 optimeerivad 
koordineerimismehhanisme, et vältida 
topelttööd ning tagada tihe koostöö 
sidusate ja ühtlustatud toetusmeetmete 
rakendamise eest vastutavate osaliste 
vahel.

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 ERFi, 
InvestEU, õiguste ja väärtuste 
rahastamisvahendi, „Erasmuse“, „Loova 
Euroopa“, Euroopa solidaarsuskorpuse, 
Varjupaiga- ja Rändefondi ning reformide 
tugiprogrammi, sh reformitoetusvahendi ja 
tehnilise toetuse vahendi vahel. 
Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 
optimeerivad koordineerimismehhanisme, 
et vältida topelttööd ning tagada tihe 
koostöö sidusate ja ühtlustatud 
toetusmeetmete rakendamise eest 
vastutavate osaliste vahel.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

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–x kohaste 
sotsiaalse kaasavuse poliitikavaldkonna 
erieesmärkide jaoks, sh kolmanda riigi 
kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 
edendamine.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid eraldavad vähemalt 2 % oma 
ESF+ vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames, artikli 4 lõike 1 
punkti xi kohase materiaalset puudust 
käsitleva erieesmärgi jaoks.

Lisaks lõikes 3 nimetatud ESF+ 
vahenditele, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames artikli 4 lõike 1 
punktide vii–x kohaste sotsiaalse 
kaasavuse poliitikavaldkonna 
erieesmärkide jaoks, eraldavad
liikmesriigid vähemalt 2 % oma ESF+ 
vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames, artikli 4 lõike 1 
punkti xi kohase materiaalset puudust 
käsitleva erieesmärgi jaoks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud juhtudel võib käesoleva lõike 
esimese lõigu kohase vähemalt 2 % 
eraldamise nõude täitmise kontrollimisel 
arvesse võtta vahendeid, mis on eraldatud 
artikli 4 lõike 1 punktis x sätestatud 
erieesmärgi jaoks ja suunatud enim 
puudust kannatavatele isikutele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

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 

Liikmesriigid, kus Eurostati andmete 
põhjal ületab 2019. aastal mittetöötavate ja 
mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 
liidu keskmist, eraldavad vähemalt 15 % 
oma ESF+ vahenditest, mis on eraldatud 
eelarve jagatud täitmise raames ja mis on 
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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.

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, pöörates erilist 
tähelepanu noortele emadele ja raskustes 
peredele, eelkõige noortegarantii kavade 
rakendamise raames.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kelle kohta esimene lõik ei 
kehti, eraldavad sellest hoolimata piisavalt 
ESF+ vahendeid, mis on eraldatud 
eelarve jagatud täitmise raames, 2021.–
2025. aastaks sihipäraste meetmete ja 
struktuurireformide jaoks piirkondadele, 
kus mittetöötavate ja mitteõppivate 15–
29aastaste noorte määr ületab liidu 
keskmist, et toetada noorte tööhõivet ja 
koolist tööellu üleminekut, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust eelkõige 
noortegarantii kavade rakendamise 
raames.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes vahehindamise ajal 
kavandavad eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud ESF+ vahendeid 2026. ja 
2027. aastaks kooskõlas [tulevase 
ühissätete määruse] artikliga [14], 
eraldavad juhul, kui neis ületab Eurostati 
andmete põhjal 2024. aastal mittetöötavate 
ja mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 

Liikmesriigid, kes vahehindamise ajal 
kavandavad eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud ESF+ vahendeid 2026. ja 
2027. aastaks kooskõlas [tulevase 
ühissätete määruse] artikliga [14], 
eraldavad juhul, kui neis ületab Eurostati 
andmete põhjal 2024. aastal mittetöötavate 
ja mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 
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liidu keskmist, vähemalt 10 % oma ESF+ 
vahenditest, mis kuuluvad eelarve jagatud 
täitmise alla ja mis on ette nähtud 2026. ja 
2027. aastaks, kõnealuste meetmete jaoks.

liidu keskmist, vähemalt 15 % oma ESF+ 
vahenditest, mis kuuluvad eelarve jagatud 
täitmise alla ja mis on ette nähtud 2026. ja 
2027. aastaks, kõnealuste meetmete jaoks.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes vahehindamise ajal 
kavandavad eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud ESF+ vahendeid 2026. 
ja 2027. aastaks kooskõlas [tulevase 
ühissätete määruse] artikliga [14] ja kelle 
kohta teine lõik ei kehti, eraldavad sellest 
hoolimata piisavalt ESF+ vahendeid, mis 
on eraldatud eelarve jagatud täitmise 
raames, sihipäraste meetmete ja 
struktuurireformide jaoks piirkondadele, 
kus mittetöötavate ja mitteõppivate 15–
29aastaste noorte määr ületab liidu 
keskmist, et toetada noorte tööhõivet ja 
koolist tööellu üleminekut, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust eelkõige 
noortegarantii kavade rakendamise 
raames.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonid osalevad piisavalt sellise 
tööhõive-, haridus- ja sotsiaalse 
kaasamise poliitika rakendamises, mida 
toetatakse eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames.

1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, 
sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonid osalevad sisuliselt ja 
kaasavalt ning piisavalt selliste tegevuste
ja poliitikavaldkondade juhtimises, 
kavandamises, rakendamises, seires ja 
hindamises, mida toetatakse eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ haru 
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raames, sealhulgas tööhõive-, haridus- ja 
sotsiaalse kaasamise ja 
mittediskrimineerimise poliitika, 
kooskõlas [ühissätete määruse] artikliga 6 
ning komisjoni delegeeritud määrusega 
(EL) nr 240/2014.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid eraldavad igas 
programmis eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud ESF+ vahenditest 
asjakohase summa sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamiseks.

2. Liikmesriigid eraldavad igas 
programmis eelarve jagatud täitmise 
raames eraldatud ESF+ vahenditest summa 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid näevad ette 
meetmeid, mille eesmärk on aidata 
väikestel toetusesaajatel täielikult järgida 
ESF+ regulatiivseid nõudeid, sealhulgas 
järelevalve ja aruandluse osas, selleks et 
mitmekesistada fondist toetuse saajaid 
ning suurendada mittetraditsiooniliste 
toetusesaajate osalemist 
kaasrahastatavates projektides, eriti 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a 

Investeerimine lastesse

Artikli 7 lõike 5 esimeses lõigus osutatud 
vahendid kavandatakse spetsiaalse 
prioriteedi või programmi raames.
Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõike 1 
punktide iii–v ja/või punkti ix ja/või 
punkti x alusel kavandatud lastele 
suunatud vahendite summad on 
kooskõlas Euroopa Komisjoni 2013. aasta 
soovitusega lastesse investeerimise kohta.

Muudatusettepanek 66

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 ja 
ühiskondlik-kultuurilise innovatsiooni 
meetmeid ja 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.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad toetada 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
ning muude liidu programmide raames 
välja töötatud, väikeses ulatuses katsetatud 
uuenduslike lähenemisviiside (sotsiaalne 
eksperimenteerimine) ulatuslikumat 
kasutuselevõttu.

2. Liikmesriigid võivad toetada 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru 
ning muude liidu programmide raames 
välja töötatud, väikeses ulatuses katsetatud 
uuenduslike lähenemisviiside (kultuuriline 
ja sotsiaalne eksperimenteerimine) 
ulatuslikumat kasutuselevõttu.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa ja kinnisvara ost ja taristu 
pakkumine ning

a) maa, kinnisvara ja taristu ost ning

Muudatusettepanek 69

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, võimaldades 
paindlikkust, et kohandada neid näitajaid 
vastavalt riiklikele, piirkondlikele ja 
kohalikele vajadustele. Programmides 
võib kasutada ka programmipõhiseid 
näitajaid.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toidu ja/või esmase materiaalse abi 
pakkumist võib täiendada
ümberorienteerumisega pädevatele 
teenistustele ja muudele kaasnevatele 
meetmetele, mille eesmärk on enim 
puudust kannatavaid isikuid sotsiaalselt 
kaasata.

4. Toidu ja/või esmase materiaalse abi 
pakkumist täiendatakse
ümberorienteerumisega pädevatele 
teenistustele ja muudele kaasnevatele 
meetmetele, mille eesmärk on enim 
puudust kannatavaid isikuid sotsiaalselt 
kaasata.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) taristu tagamine; b) taristu ost;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Materiaalse puuduse vähendamist 
käsitlevate prioriteetide puhul kasutatakse 
rakendamisel tehtud edusammude 
jälgimiseks käesoleva määruse II. lisas 
esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Neis programmides võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid.

1. Materiaalse puuduse vähendamist 
käsitlevate prioriteetide puhul kasutatakse 
rakendamisel tehtud edusammude 
jälgimiseks käesoleva määruse II lisas 
esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Neis programmides võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid. 
Projektidega võib kehtestada ka 
täiendavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 
näitajad, millega mõõdetakse tulemusi ja 
osalejate edusamme ühiste tulemuste ja 
näitajate saavutamisel.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) toetada artiklis 4 osutatud 
valdkondades liidu tasandi võrgustike 
loomist ja dialoogi asjakohaste 
sidusrühmadega ja nende vahel ning aidata 
suurendada nende sidusrühmade, sh 
avalike tööturuasutuste, 
sotsiaalkindlustusasutuste, 
mikrorahastamisasutuste ja sotsiaalseid 
ettevõtteid rahastavate asutuste 
institutsioonilist suutlikkust;

f) toetada artiklis 4 osutatud 
valdkondades liidu tasandi võrgustike 
loomist ja dialoogi asjakohaste 
sidusrühmadega ja nende vahel ning aidata 
suurendada nende sidusrühmade, sh 
avalike tööturuasutuste, 
sotsiaalkindlustusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
mikrorahastamisasutuste ja sotsiaalseid 
ettevõtteid rahastavate asutuste 
institutsioonilist suutlikkust;
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESF+ komitee võib kutsuda oma 
koosolekutele vastavate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
hääleõiguseta esindajaid.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik isikuandmed jaotatakse sooliselt 
(naised, mehed, määratlemata sooga). Kui 
teatavad tulemused ei ole võimalikud, ei 
tule nende kohta andmeid koguda ega 
esitada.

Kõik isikuandmed jaotatakse sooliselt 
(naised, mehed, määratlemata sooga). Kui 
teatavad tulemused ei ole asjakohased, ei 
tule nende kohta andmeid koguda ega 
esitada. Tundlikke isikuandmeid 
kogutakse anonüümselt.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1a – taane 5a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mittetöötavad ja mitteõppivad 
noored (NEET);

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 3 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– õpipoisiõppes või praktikal 
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