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LÜHISELGITUS

Euroopa Sotsiaalfond+, mis on osa ELi eelarvest aastatel 2021–2027, on peamine 
rahastamisvahend Euroopa sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks ja selle kaudu kavatsetakse ellu 
viia Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtted. 
ESF+ määruses seostatakse otseselt ESF+ eesmärgid ja sotsiaalõiguste samba kolm peatükki: 
1) võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule (sealhulgas kvaliteetne ja kaasav haridus- ja 
koolitussüsteem), 2) õiglased töötingimused ning 3) sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus.

ESF+ jääb ELi peamiseks vahendiks, mis võimaldab investeerida poliitilistesse ja süsteemi 
reformidesse, et parandada inimeste oskusi ja tõsta nende haridustaset, sealhulgas suurendada 
digioskusi, ja seega valmistada neid ette muutuval tööturul toimetulekuks. 
Arvamuse koostaja soovib rõhutada, kui tähtis on alusharidus, mis on tõhus algus elukestvaks 
õppimiseks ja aitab juba varasest east alates ebavõrdsust vähendada. 
Arvamuse koostaja tahab tähelepanu juhtida ka praegusele soolisele lõhele digivaldkonnas 
ning teeb ettepaneku vähendada lõhet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning teaduse, 
tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonnas, edendades naiste ja tütarlaste ümberõpet 
ja ümberkvalifitseerumist ning eakohast IKT-haridust esimestel kooliaastatel, et äratada 
tüdrukutes huvi digivaldkonna vastu ja võimaldada nende annetel esile tõusta.

ESF+ toetab liidu tervisemeetmeid, aidates ajakohastada liikmesriikide tervishoiusüsteeme. 
Selles valdkonnas soovib arvamuse koostaja rõhutada, kui oluline on taas tööturule kaasata 
inimesed, kes on tõsise pikaajalise haiguse tõttu sealt eemale jäänud, kusjuures siin tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta ka soolist perspektiivi.

Naiste olukord tööturul on endiselt keeruline – naiste tööhõive määr on ELis keskmiselt 64 %, 
meestel seevastu 76 %. Nagu tõendid näitavad, tuleneb naiste väiksem osalemine tööturul 
peamiselt sellest, et neil napib võimalusi töö ja perekohustuste aktiivseks ühitamiseks1.

Aktiivse tööhõive toetamiseks, soolise tööhõivelõhe vähendamiseks ja naiste tööhõive 
suurendamiseks pööratakse arvamuses erilist tähelepanu töö- ja eraelu tasakaalustamise 
poliitikale ning hooldusinfrastruktuuride edasiarendamisele liikmesriikide tasandil, hõlmates 
ka eakate ja puuetega inimeste pikaajalist hooldust.

Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte seas valitseb märgatav sooline tasakaalustamatus. ELi 
28 liikmesriigi 21–34aastaste noorte seas ei töötanud ega õppinud 2017. aastal rohkem kui 
viiendik (21,5 %) naisi, meeste vastav osakaal oli 8,5 protsendipunkti võrra väiksem ehk 
13,0 %2.

Soolist ebavõrdsust võivad selgitada muu hulgas järgmised tegurid:

– sotsiaalsed konventsioonid ja surve, mis väljenduvad selles, et naiste puhul pööratakse 
rohkem tähelepanu nende rollile perekonnas ja meeste puhul rollile töökohal;
– karjäärinõustamine, mis võib süvendada soolist segregatsiooni ja suunata naisi suhteliselt 
kitsale tegevusväljale;

                                               
1 Õigusküsimuste peadirektoraadi andmed.
2 Eurostat.
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– tööturuküsimused: näiteks eelistavad tööandjad pigem palgata noori mehi kui noori naisi, 
noortel naistel on keeruline pärast lapsesaamist tööle tagasi pöörduda ja nad töötavad 
sagedamini madalapalgalistel või ebakindlatel töökohtadel.

Soolise ebavõrdsuse määr on liikmesriigiti väga erinev.

Arvamuse koostaja soovib sellele olukorrale erilist tähelepanu juhtida ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid alustaksid probleemi lahendamiseks sihipärast tegevust ning struktuurireforme, 
pidades silmas soolisi aspekte. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 3 töötab liit siseturu rajamisel 
selle nimel, et luua suure 
konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus, mille eesmärk on 
saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne 
progress; ühtlasi edendab ta naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust, põlvkondade 
solidaarsust ja lapse õiguste kaitset ning 
võitleb sotsiaalse tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 9 kohaselt peab 
liit oma poliitika ja meetmete 
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määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse muu hulgas kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse 
kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse 
ja inimeste tervise kaitse kõrge taseme 
edendamisega seotud nõudeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon tunnistas oma 8. märtsi 
2016. aasta teatises Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohta 
(COM(2016)0127, I lisa), et Euroopa 
tööturul valitseb sooline segregatsioon ja 
naised on jätkuvalt alaesindatud 
tööhõives, üleesindatud osaajatöös ja 
madalama palgaga sektoreis ning nende 
tunnitasu on väiksem isegi siis, kui nad 
teevad samaväärset tööd ja on 
omandanud meestest parema hariduse. 
Euroopa sotsiaalõiguste samba raames 
sätestatakse liikmesriikide kohustused, 
mis on seotud võrdsete võimaluste, 
sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse ja 
inimväärsete töötingimustega tööturul. 
ESF+ eesmärk peaks olema võidelda 
soolise segregatsiooni vastu hariduses, 
koolituses ja seejärel tööhõives. Sooline 
segregatsioon on sügavalt juurdunud 
nähtus haridussüsteemides ja kutsealadel 
kogu ELis. See väljendub erinevustes 
naiste ja meeste osalemises tööturul, 
avalikus ja poliitilises elus, tasustamata 
majapidamistöös ja hoolduses ning noorte 
naiste ja meeste haridusvalikutes. See 
viitab iseenesest ühe soo esindajate 
teatavatesse haridusvaldkondadesse või 
kutsealadele koondumisele, mis piirab 
elulisi valikuid ning haridus- ja tööalaseid 
võimalusi, põhjustab ebavõrdset 
tasustamist, tugevdab veelgi soolisi 
stereotüüpe ning piirab juurdepääsu 
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teatavatele töökohtadele, kinnistades 
ühtlasi soolist ebavõrdsust era- ja avalikus 
sfääris. Sooline segregatsioon on kahjulik 
eelkõige naiste, aga ka meeste 
võimalustele tööturul.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu tasandil moodustab 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistiku, milles 
tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 
ja jälgitakse nende rakendamist. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. 
Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 
koos iga-aastaste riiklike reformikavadega,
et saada ülevaade prioriteetsetest 
investeerimisprojektidest, mida toetatakse 
liikmesriikide ja/või liidu vahenditest, ning 
neid projekte koordineerida. Samuti 
peaksid nad olema suunatud sellele, et liidu 
rahastust kasutataks järjekindlusega ning et 
maksimeeritaks lisaväärtust, mis saadakse 
eeskätt programmidest, mida liit toetab 
(kui see on asjakohane) Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 
Sotsiaalfond+-ist, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendist 
ja InvestEU fondist.

(2) Liidu tasandil moodustab 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raamistiku, milles 
tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 
ja jälgitakse nende rakendamist. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetuseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. 
Investeerimisstrateegiad tuleks 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 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Peab kahetsusväärseks, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus (2021–2027) on 
märkimisväärselt kärbitud (võimalik et 
45 %) majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse rahastamist ning et need 
vahendid on suunatud ümber muudele 
prioriteetidele, eelkõige sõjandus- ja 
julgeolekusektorites; tuletab meelde, et 
ühtekuuluvuse rahaliste vahendite 
järjestikused kärped on veelgi 
suurendanud ELis esinevaid lahknevusi 
ja erinevusi, pärssinud sotsiaalset 
reageerimist ja eelkõige suurendanud 
vaesust, mis on suuremal määral 
mõjutanud just naisi; nõuab 
ühtekuuluvuse rahastamise ja sellega 
seotud rahastamise, sealhulgas ESF+ 
vahendite suurendamist;

Muudatusettepanek 6

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 

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

peavoolustamisel ja kestliku arengu kui 
olulise juhtpõhimõtte järgimisel kõigis 
liidu poliitikavaldkondades, sealhulgas 
selle rahastamisvahendite kaudu. ESF+ 
peaks peamiselt aitama kaasa kestliku 
arengu eesmärkide elluviimisele, 
vähendades suhtelist vaesust poole võrra 
ja kõrvaldades äärmuslikud vaesuse 
vormid (eesmärk nr 1), edendades tervist 
ja heaolu (eesmärk nr 3), kvaliteetset ja 
kaasavat haridust (eesmärk nr 4), soolist 
võrdõiguslikkust (eesmärk nr 5), püsivat, 
kaasavat ja kestlikku majanduskasvu, 
täielikku ja tootlikku tööhõivet ning 
kõigile inimväärse töö tagamist 
(eesmärk nr 8) ning vähendades 
ebavõrdsust (eesmärk nr 10) ja sotsiaalset 
ebavõrdsust, millel on eriti kahjulik mõju 
naistele.

Muudatusettepanek 7

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 majanduse 
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja suurenevast 
julgeolekuohust, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest, 
hoolduskohustuste tasakaalustamatust 
jaotusest, demograafilistest probleemidest
ja tööjõu vananemisest ning eelkõige VKE 
hulgas teatavates sektorites ja 
piirkondades tunda andvast suurenevast 
oskuste ja tööjõu puudusest ning muudes
sektorites ja piirkondades
tööhõivevõimaluste puudumisest. Võttes 
arvesse töömaailma muutuvat tegelikkust, 
peaks liit olema valmis tegelema praeguste 
ja tulevaste probleemidega, investeerides 
asjakohastesse oskustesse, kvaliteetsesse ja 
kaasavasse haridusse ning elukestvasse 
õppesse, muutes kasvu ja tööturud 
kaasavamaks ning edendades tööhõivet, 
ettevõtlust, sh naiste ettevõtlust, ja 
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sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades, ning võideldes soolise 
ebavõrdsuse ja naiste diskrimineerimise 
vastu muu hulgas nii juurdepääsu osas 
töökohtadele kui ka rasedus- ja 
sünnituspuhkusele.

Muudatusettepanek 8

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 kaasavad ja sooliselt 
võrdõiguslikud tööturud tulemuslikumaks 
ja parandada juurdepääsu kvaliteetsetele 
paremini tasustatud ja tähtajatute 
lepingutega töökohtadele, muuta haridus,
koolitus ja hooldus kättesaadavamaks ja 
kvaliteetsemaks ning edendada sotsiaalset 
kaasatust ja tervist ja kaotada vaesus, 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.

Selgitus

Parem tasustamine, töökaitse, töösuhete reguleerimine ning kindlamad töötingimused on 
naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise olulised eeltingimused, sest need leevendavad 
ebakindlust ja haavatavust, mis mõjutavad eelkõige naisi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 

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

kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
puuetega inimestele ja krooniliste 
haigustega inimestele, pikaajalisi haigusi 
(nt vähktõbe) põdevatele inimestele, 
pikaajaliselt töötutele ja majanduslikult 
mitteaktiivsetele isikutele, 
marginaliseeritud kogukondadest pärit 
inimestele ja ka neile, kes seisavad silmitsi 
diskrimineerimise eri vormidega,
võimaluse (uuesti) tööturule lõimuda 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise 
ja sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist ja paindlikkust erinevate 
sihtrühmade suhtes, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane ja 
individuaalne nõustamine ja juhendamine 
ning hõlbustada töötajate liikuvust. ESF+ 
peaks edendama naiste osalemist 
jätkusuutlikus ja kvaliteetses tööhõives 
ning naiste ettevõtlust, pöörates erilist 
tähelepanu üksikemadele, kasutades 
meetmeid, mille eesmärk on tagada muu 
hulgas naistele ja meestele võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
järgimine. ESF+ eesmärk peaks olema 
parandada töö- ja eraelu tasakaalu ning 
juurdepääsu taskukohastele lapsehoiu 
ning hoolekande teenustele töötavate 
lapsevanemate ja hooldajate puhul, et 
hõlbustada nende osalemist kvaliteetses 
tööhõives ning seeläbi võidelda 
hoolduskohustustega töötajate vaesuse 
vastu. ESF+ eesmärk peaks samuti olema 
tagada nii veebipõhistes kui ka füüsilistes 
töökohtades tervislik, ohutu ning 
ahistamis- ja vägivallavaba ning hästi 
kohandatud töökeskkond, et tulla toime 
terviseriskidega, mis on seotud muutuvate 
töövormidega ja vananeva tööjõu 
vajadustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid oma eelarve 
haldamisel olema valmis eraldama 
rahalisi vahendeid tulemuslikele 
meetmetele, mille eesmärk on võidelda 
igasuguse ebavõrdsuse, sealhulgas soolise 
ebavõrdsuse vastu, hinnates oma 
rakenduskavasid ja suurendades vajaduse 
korral vahendeid. Soolise ebavõrdsuse 
vastu võitlemise meetmete piisav 
rahastamine on võrdsete võimaluste 
poliitika elluviimisel otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, juurdepääsetavamaks ja 
mittediskrimineerivamaks, 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 sotsiaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisele, horisontaalse ja 
vertikaalse segregatsiooni vähendamisele 
ning 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, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
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tunnustamine. edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, informaalse 
ja mitteformaalse õppimise toetamine, 
õpiväljundite valideerimine ning 
kvalifikatsioonide ja varasemate õpingute
tunnustamine.

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 
(võttes nõuetekohaselt arvesse soolist 
perspektiivi) 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.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et sooline võrdõiguslikkus ja soolise 
perspektiivi lõimimine on siduv põhimõte 
kõigis programmitöö etappides, alates 
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tegevuskavade prioriteetide kujundamisest 
kuni rakendamise, seire ja hindamiseni, 
ning et põhilise tähtsusega meetmed 
soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks saavad toetust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Koostoime Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondiga peaks tagama selle, 
et ESF+ suudab süvalaiendada ja 
suurendada kolmandate riikide 
kodanikele kvaliteetse, segregeerimata ja 
kaasava hariduse ja koolituse võrdset 
kättesaadavust ning tagada nende 
sotsiaalse kaasamise ja tööturule 
lõimimise ning neile tervishoiuteenuste 
osutamise, pöörates erilist tähelepanu 
naiste ja laste vajadustele.

Muudatusettepanek 15

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 
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 
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, pöörates 
samas tähelepanu soolisele ebavõrdsusele 
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IKT ning teaduse, tehnoloogia, inseneeria 
ja matemaatika sektorites, edendades 
naiste ja tüdrukute ümberõpet ja 
ümberkvalifitseerumist ning pakkudes 
sihipärast toetust, et suurendada naiste 
arvu teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja 
matemaatika õppeainetes ning arvuti- ja 
inseneriteaduse valdkonnas konkreetse 
eesmärgiga suurendada naiste osalust 
IKT ja digitaalsektoris.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu, pannes ühtlasi erilist 
rõhku võitlusele vaesuse feminiseerumise 
vastu. Selleks on tarvis kasutusele võtta 
mitmesuguseid poliitikameetmeid, mis on 
suunatud kõige ebasoodsamas olukorras 
olevatele inimestele olenemata nende 
vanusest, soost ja geograafilisest 
asukohast, sh lapsed, maapiirkondade 
naised, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad), puuetega inimesed ja palgavaesed
ning teised inimesed, kes seisavad silmitsi 
diskrimineerimise eri vormidega. 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, lapsehoid, 
alusharidus ja pikaajaline hooldus, 
eelkõige pere- ja kogukonnapõhised 
hooldusteenused. ESF+ peaks aitama 
nüüdisajastada sotsiaalkaitsesüsteeme, et 
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eelkõige muuta need juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) ESF+ eesmärk peaks olema 
võidelda eakate naiste vaesuse vastu kogu 
ELis, võttes arvesse, et sooline 
pensionilõhe (40 %) kujutab endast tõsist 
ohtu vaesuse süvenemisele eakamate 
naiste, eriti nende hulgas, kes elavad ilma 
partnerita, ning võtta seega 
järelmeetmeid, et täita kohustusi, mis 
võeti 2015. aasta nõukogu järeldustes 
„Naiste ja meeste võrdsed 
sissetulekuvõimalused: soolise 
pensionilõhe kaotamine“1a. Eakamate 
naiste vaesuse probleemi süvendab veelgi 
tervishoiu ja ravimitega seotud suurem 
omaosalus, mille peavad kandma eakad 
patsiendid, eelkõige naised, kes elavad 
meestega võrreldes suurema osa oma 
elueast terviseprobleemidega, peamiselt 
pikema oodatava eluea tõttu.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/et/pdf. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kõik liikmesriigid on 
ratifitseerinud ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni, mis on lapse õiguste 
edendamise ja kaitse standard. Laste 
õiguste edendamine on liidu poliitika 
selgelt väljendatud eesmärk ja Euroopa 
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Liidu põhiõiguste harta kohaselt tuleb 
kogu liidu tegevuses seada esikohale lapse 
huvid. ESF+ peaks toetama meetmeid, 
millega edendatakse tõhusat sekkumist, 
mis aitaks kaasa laste õiguste 
teostamisele.

Muudatusettepanek 19

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.
Eelkõige tuleks sellega seoses tähelepanu 
juhtida asjaolule, et mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte seas valitseb 
märgatav sooline tasakaalustamatus. 28 
ELi liikmesriigi 20–34aastaste noorte seas 
ei töötanud ega õppinud 2017. aastal üle 
viiendiku (21,5%) naistest, meeste vastav 
osakaal oli 8,5 % väiksem ehk 13 %1a.
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 
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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.

_______________

1a Eurostat.

Muudatusettepanek 20

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

(26) ESF+ toetatavate meetmete tõhus ja 
tulemuslik rakendamine tugineb heale 
valitsemistavale ning kõigi asjakohaste 
territoriaalsete tasandite osalejate ja 
sotsiaal-majanduslike osalejate, eriti 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
partnerlusele, pöörates erilist tähelepanu 
tööhõivet, hooldust, haridust ja 
sotsiaalteenuseid osutavatele ning 
diskrimineerimisvastase tegevuse ja/või 
inimõiguste kaitsmisega tegelevatele 
valitsusvälistele organisatsioonidele. 
Seepärast on väga tähtis, et liikmesriigid 
tagavad piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna sisulise osalemise
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
strateegilises juhtimises alates 
tegevuskavade jaoks prioriteetide 
kavandamisest kuni rakendamise, seire 
ning tulemuste ja mõju hindamiseni.
Lisaks on diskrimineerimiskeelu ja 
võrdsete võimaluste tagamise eesmärgil 
oluline, et ka soolise võrdõiguslikkusega 
tegelevad asutused ja riiklikud 
inimõiguste institutsioonid kaastaks 
igasse etappi.
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Muudatusettepanek 21

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 
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 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga 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 hariduse ja tööturul 
osalemise ning töötingimuste ja karjääri 
arengu osas, samuti naiste majanduslikku 
sõltumatust, haridustaseme ja oskuste 
parandamist ning naissoost 
vägivallaohvrite taaslõimimist ühiskonda 
ja nende naasmist tööturule. Koostoime ja 
poliitika sidusus õiguste ja väärtuste 
programmiga peaksid tagama, et ESF+ 
suudab meetmeid süvalaiendada ja 
tugevdada. Samuti peaksid liikmesriigid ja 
komisjon tagama, et ESF+ edendab kõigi 
võrdseid võimalusi ja hoiab ära 
diskrimineerimise soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 10 ning edendab puuetega 
inimeste kaasamist ühiskonda teistega 
võrdsetel tingimustel ja aitab rakendada 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni, 
muu hulgas seoses hariduse, tööhõive, 
sotsiaalkaitse ja kättesaadavusega. 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 
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mitmekordselt ja läbipõimunult. ESF+-ist 
ei tuleks toetada ühtegi tegevust, mis aitab 
kaasa segregatsioonile või sotsiaalsele 
tõrjutusele või sooliste stereotüüpide 
taasloomisele. Määruses (EL) nr [uus 
ühissätete määrus] on sätestatud, et kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad tuleb 
kehtestada riigi tasandil teatavate 
eranditega, mille jaoks on vaja kehtestada 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
sotsiaalõiguste haru käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingus väljendatud ELi 
kindla pühendumisega soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele 
tagavad liikmesriigid ja komisjon, et 
ESF+ rakendamisel töötatakse välja 
sootundliku eelarvestamise strateegia ja 
seda rakendatakse kõigis tema 
programmides ja meetmetes ning see on 
vastavuses soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise tehnilise suutlikkusega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et ESF+ edendaks ka 
hooldusteenuste, sealhulgas 
lapsehoiuteenuste ning eakamatele 
inimestele ja pikaajalist hooldust 
vajavatele puuetega inimestele mõeldud 
teenuste laiemat osutamist. 
Hooldusteenuste osutamine ei ole oluline 
mitte ainult naiste tööturuväljavaadete, 
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vaid ka laste arengu seisukohast. 
Alusharidus ja lapsehoid annavad palju 
lühi- ja pikaajalisi hüvesid üksikisikutele 
ja ühiskonnale, sealhulgas sotsiaal-
majanduslikult ebasoodsa taustaga või 
hariduslike erivajadustega inimestele ja 
puuetega inimestele. See on ka tulemuslik 
investeering, mis loob aluse edukaks 
elukestvaks õppeks ja ebavõrdsuse 
vähendamiseks juba varajasest east alates.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

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 (võimaluse 
korral sooliselt segregeeritud andmed) on
registrites olemas, lubama 
korraldusasutustel koguda registritest 
andmeid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
st muuta tööturud tulemuslikumaks ja 
edendada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus ja koolitus
kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks, 
edendada sotsiaalset kaasatust ja tervist 
ning vähendada vaesust, samuti tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru ning 
terviseharu meetmeid, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab neid paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(51) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
st muuta tööturud tulemuslikumaks ja 
edendada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus, koolitus ja 
hoolekanne kättesaadavamaks ja 
kvaliteetsemaks, edendada sotsiaalset 
kaasatust, võrdseid võimalusi ja tervist 
ning vähendada vaesust, samuti tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni haru ning 
terviseharu meetmeid, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab neid paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „esmane materiaalne abi“ – kaubad, 
millega täidetakse inimeste vajadused 
väärika elu elamiseks, nt riided, 
hügieenitarbed ja koolimaterjalid;

(3) „esmane materiaalne abi“ – kaubad, 
millega täidetakse inimeste vajadused 
väärika elu elamiseks, nt riided, 
hügieenitarbed, sealhulgas naiste 
hügieeni- ja hooldustarbed, ja 
koolimaterjalid;
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Muudatusettepanek 28

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 soolist tööhõivelõhet 
vähendades suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse ning oskustega ja 
vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 
tulevases töömaailmas toimetulekuks 
valmis, ning võrdsed võimalused kõigile 
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. ESF+ toetab 
ja täiendab liikmesriikide poliitikat, mille 
eesmärk on tagada sooline
võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, 
tööturule juurdepääs, õiglased 
töötingimused, mittediskrimineerimine, 
sotsiaalkaitse kõigile ja kaasamine, 
juurdepääs põhiteenustele ja inimeste 
tervise väga hea kaitse, ning lisab sellele 
poliitikale väärtust.

Muudatusettepanek 29

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, naiste, üksikvanemate,
pikaajaliste töötute ja majanduslikult 
mitteaktiivsete isikute, puuetega või 
krooniliste haigustega inimeste, tõrjutud 
kogukondadest pärit inimeste ning 
diskrimineerimise eri vormide all 
kannatavate inimeste kvaliteetse töö 
saamise võimalusi, edendada ettevõtlust ja 
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sotsiaalmajandust;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ning liikuvuseks 
tööturul;

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 kogu elu jooksul 
ning liikuvuseks tööturul;

Muudatusettepanek 31

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 soolist võrdõiguslikkust 
kõigis valdkondades, tagades naiste 
majandusliku sõltumatuse ja tööturul 
osalemise, ettevõtluse ja kvaliteetse 
tööhõive meetmete abil, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas naiste ja meeste 
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise ning 
naiste ja meeste võrdse väärtusega töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
järgimine ning parandada töö- ja eraelu 
tasakaalu ning töötavate vanemate ja 
hooldajate juurdepääsu taskukohastele, 
kaasavatele ja segregatsioonita 
lastehoiule ning alusharidusele ja 
elutsükli hooldusteenustele (sh eakate, 
puudega isikute ja/või krooniliste 
haigustega inimeste pikaajaline hooldus), 
et hõlbustada nende osalemist kvaliteetses 
tööhõives ning võidelda nii 
hoolitsuskohustustega töötajate 
vaesusega;
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) edendada tervislikku ja hästi 
kohandatud töökeskkonda, kus ohjatakse 
terviseriske, seksuaalset ahistamist ja 
kuritarvitamist töökohal, töötajate, 
ettevõtete ja ettevõtjate kohanemist 
muutustega ning aktiivsena ja tervena 
vananemist;

Muudatusettepanek 33

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 ja 
tööturule vastavamaks, et toetada 
võtmepädevuste, sh digioskuste 
omandamist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
soolist digilõhet;

Muudatusettepanek 34

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) investeerida laste arengusse ning 
edendada eelkõige ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade võrdset juurdepääsu 
kvaliteetsele, taskukohasele, 
segregatsioonita 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;
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) edendada eakohast IKT-haridust 
esimestel kooliastmetel, pöörates erilist 
tähelepanu tütarlastes digivaldkonna 
vastu huvi äratamisele ja vastavate annete 
avaldumisele, ning edendada tüdrukute 
seas juba varasest east alates 
loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja 
matemaatika valdkonna haridust;

Muudatusettepanek 36

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 oskuste täiendamise 
ja ümberõppe võimalusi, arvestades soolist 
digilõhet ja digioskusi, paremini 
prognoosida muutusi ja uusi vajalikke 
oskusi tööturu vajaduste põhjal, hõlbustada 
karjäärialaseid üleminekuid ning 
soodustada ametialast liikuvust;

Muudatusettepanek 37

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 

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

hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks, eelkõige tasuta 
ja universaalsete riiklike 
tervishoiuteenuste tugevdamise ja 
edendamise kaudu;

Selgitus

Tervishoiuteenuste ebavõrdse kättesaadavuse suhtes on eriti haavatavad just naised. Ainus 
viis, kuidas tagada tervishoiule võrdne juurdepääs, on tasuta ja universaalne avalik teenus. 

Muudatusettepanek 38

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 inimeste, sh enim 
puudust kannatavate isikute, puuetega või 
krooniliste haigustega inimeste, tõrjutud 
kogukondadesse kuuluvate inimeste, laste
ja eakate, eelkõige eakate naiste
sotsiaalset lõimimist;

Muudatusettepanek 39

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 

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

Muudatusettepanek 40

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 41

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 
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.

1. Kõigi eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames rakendatavate 
programmide, samuti tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu raames 
toetatavate tegevuste ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus tagatakse kõigi võrdõiguslikkus.
Nende programmide ja tegevustega 
toetatakse sihipäraseid meetmeid, mille 
eesmärk on eelkõige suurendada naiste
osalemist ja edenemist tööelus, järgides 
naistele ja meestele võrdse ja võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet, 
vähendada stereotüüpe ja segregatsiooni 
hariduses, koolituses ja tööturul, 
parandada kõigi töö- ja eraelu tasakaalu 
hoolitsuskohustuse võrdsema jagamisega 
ning võidelda vaesuse femineerumise 
vastu soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohustuste raames,
millega kaasneb soolise võrdõiguslikkuse 
tehniline suutlikkus. Nende 
ettevalmistamise, rakendamise, seiramise 
ja hindamise käigus edendatakse ühtlasi 
kõigi võrdseid võimalusi ja juurdepääsu 
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ning hoitakse ära diskrimineerimine soo, 
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 10, ning toetatakse 
konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on 
võidelda igasuguse diskrimineerimise 
vastu, parandada puudega inimeste ja
mitmekordse diskrimineerimise all 
kannatavate inimeste juurdepääsu, 
edendades seeläbi sotsiaalset kaasatust ja 
vähendades ebavõrdsust. Nende 
eesmärkide saavutamiseks võetakse 
programmides vastu selliseid vahendid 
nagu soolise mõju hindamine. Kõik seire-
ja hindamiskomponendid sisaldavad 
näitajaid, millega jälgida mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele ning koguda sooliselt 
eristatud andmeid. Liikmesriigid lõimivad 
soolise perspektiivi kõigisse programmitöö 
etappidesse alates tegevuskavade 
prioriteetide kujundamisest kuni 
rakendamise, seire ja hindamiseni ning 
edendavad oma kohustust arvestada 
eelarvete koostamisel soolise 
võrdõiguslikkusega, kehtestades 
konkreetsed eesmärgid koos vastavate 
eelarveeraldistega.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a

Investeerimine lastesse

Artikli 7 lõikes 5 (a) 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 44

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 võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid. 
Näitajad peaksid võimaluse korral olema 
välja töötatud sootundlikult.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Andmeid kogutakse soo alusel 
liigitatult.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 38 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisas esitatud näitajate 
muutmiseks, kui seda peetakse vajalikuks 
programmide rakendamise tulemusliku 
hindamise tagamiseks.

6. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 38 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisas esitatud näitajate 
muutmiseks, kui seda peetakse vajalikuks 
programmide rakendamise tulemusliku 
hindamise tagamiseks, mis sisaldavad 
soolise mõju hindamist, et jälgida ESF+ 
programmide rakendamist, võttes arvesse 
soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et abiga, mida pakutakse materiaalse 
puuduse vähendamiseks antava ESF+ 
toetuse raames, austatakse enim puudust 
kannatavate inimeste väärikust ja 
välditakse nende häbimärgistamist.

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et abiga, mida pakutakse materiaalse 
puuduse vähendamiseks antava ESF+ 
toetuse raames, austatakse enim puudust 
kannatavate inimeste väärikust ja 
välditakse nende häbimärgistamist. Sellist 
abi arendatakse sootundlikul viisil, et 
kõige paremini rahuldada naiste, laste ja 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste 
erivajadusi.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) töötada välja meetmed soolise 
tööhõivelõhe kaotamiseks ja naiste 
tööhõive suurendamiseks töö- ja eraelu 
tasakaalustamise poliitika ning 
hooldustaristu edasise arendamise kaudu 
liikmesriikide tasandil;

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) pakkuda Euroopas lõimitud 
tööturgude arendamiseks tööandjatele ja -
otsijatele konkreetseid tugiteenuseid alates 
värbamiseelsest ettevalmistusest kuni 
ametisse nimetamise järgse abini, et täita 
vabu töökohti teatavates sektorites, 
teatavatel erialadel, teatavates riikides ja 
piirialades või teatavate rühmade puhul (nt 
haavatavad isikud);

d) pakkuda Euroopas lõimitud 
tööturgude arendamiseks tööandjatele ja -
otsijatele konkreetseid tugiteenuseid alates 
värbamiseelsest ettevalmistusest kuni 
ametisse nimetamise järgse abini, et täita 
vabu töökohti teatavates sektorites, 
teatavatel erialadel, teatavates riikides ja 
piirialadel või teatavate rühmade puhul (nt 
haavatavad või pikaajalist haigust 
põdenud isikud);

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) anda suuniseid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamiseks 
vajaliku sotsiaaltaristu (sh eluasemed, 
lapsehoid ning haridus ja koolitus, 
tervishoiuteenused ja pikaajaline hooldus) 
arendamiseks;

h) anda suuniseid Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamiseks 
vajaliku sotsiaaltaristu (sh eluasemed, 
lapsehoid ning haridus ja koolitus, 
tervishoiuteenused ja eakate, puuetega
ja/või krooniliste haigustega inimeste 
pikaajaline hooldus) arendamiseks, võttes 
nõuetekohaselt arvesse soolist 
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perspektiivi, naiste osalemist tööturul ja 
lõppkasutajate vajadusi;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) toetada pikaajalist haigust põdenud 
inimeste taasintegreerimist tööturule, 
võttes nõuetekohaselt arvesse soolist 
võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kehtestatakse näitajad, mille abil 
jälgitakse harude rakendamist ja nende 
rakendamisel tehtud edusamme artiklis 4 
sätestatud erieesmärkide ning artiklites 23 
ja 26 sätestatud tegevuseesmärkide 
täitmisel.

1. Kehtestatakse (võimaluse korral 
sootundlikud) näitajad, mille abil 
jälgitakse harude rakendamist ja nende 
rakendamisel tehtud edusamme artiklis 4 
sätestatud erieesmärkide ning artiklites 23 
ja 26 sätestatud tegevuseesmärkide 
täitmisel. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 38 vastu delegeeritud 
õigusakte III lisas esitatud näitajate 
täiendamiseks või muutmiseks, kui seda 
peetakse vajalikuks harude rakendamise 
tulemusliku hindamise tagamiseks.

3. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 38 vastu delegeeritud 
õigusakte III lisas esitatud näitajate 
täiendamiseks või muutmiseks, kui seda 
peetakse vajalikuks harude rakendamise 
tulemusliku hindamise tagamiseks. 
Näitajate lisamisel ja muutmisel pöörab 



AD\1169076ET.docx 33/36 PE627.761v03-00

ET

komisjon asjakohast tähelepanu soolisele 
perspektiivile, et näitajad kajastaksid 
võimaluse korral soolisi erinevusi.

Muudatusettepanek 54

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 ja Regioonide 
Komiteele. Seirearuanded hõlmavad 
harude tulemusi ning seda, kuivõrd on 
programmi tegevuste raames kohaldatud 
soolise võrdõiguslikkuse ja selle 
süvalaiendamise põhimõtet ning kuidas 
on käsitletud mittediskrimineerimise 
küsimusi, sh juurdepääsetavust. Harude 
läbipaistvuse suurendamiseks kõnealused 
seirearuanded avalikustatakse.

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESF+ komitees tagatakse sooline 
tasakaal ning vähemuste ja tõrjutud 
rühmade asjakohane esindatus.

Muudatusettepanek 56
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Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa

Ühised näitajad: ESF+ toetus vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste 
sotsiaalse kaasatuse edendamiseks

Kõik kogutud isikuandmed tuleb liigitada 
soo alusel (naissoost, meessoost, 
mittebinaarsed). Tulemuste ebaolulisuse 
korral ei ole vaja andmeid vaadelda ja 
edastada. Nende andmete esitamine on 
vabatahtlik ega aseta edastamata jätmise 
korral osalejat ning tegevuse või meetme 
pakkujat ebasoodsamasse olukorda.

Puudust kannatanute rühma kuuluvad:

- alla 18aastased osalejad

- alla 30aastased osalejad

- üle 54aastased osalejad
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