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LÜHISELGITUS

Meil, eurooplastel, on kalduvus pidada end inimesteks, kellel on täielik juurdepääs oma 
põhilistele inimõigustele ja kellele on tagatud kõnealuste õiguste täielik kasutamine. 

Kui võtame aga oma ühiskonna luubi alla, näeme, et üle 100 miljoni eurooplase võitleb iga 
päev vaesuse ja materiaalse puudusega ning me kõik teame, et vaesus kujutab endast 
inimõiguste rikkumist, kuna selle tulemusel ei saa inimesed kõiki teisi õigusi kasutada. 
Vaesuse kahjulikku mõju tunnistades sätestati kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030, et 
„vaesuse, sealhulgas äärmise vaesuse kaotamine kõikides selle vormides ja mõõdetes on 
suurim globaalne väljakutse ja kestliku arengu vältimatu eeltingimus“, ning seati esimeseks 
kestliku arengu eesmärgiks „kaotada kõikjal vaesus oma kõigis vormides“.

Kahjuks on vaesus vaid üks mitmest liidus eksisteerivast põhiõiguste rikkumisest: miljonid 
puuetega inimesed soovivad endiselt perekondlikke või kogukondlikke elamistingimusi ning 
tegelikku osalemist kodanikuühiskonnas; sajandite vältel on ühiskonnast süstemaatiliselt välja 
tõrjutud miljonid romad, miljonid ebasoodsa sotsiaalse taustaga noored ei saa võimalust 
kasutada ära oma tõelist potentsiaali ning miljonitele naistele keeldutakse süstemaatiliselt 
maksmast võrdse töö eest võrdset palka, mistõttu ootab neid vanemas eas ees vaesus.

Kõik kõnealused ja paljud teised inimesed on elavaks tunnistuseks asjaolust, et meie riiklikud 
ja liidu programmid ja fondid on diskrimineerivad – isegi kui see on sageli ebateadlik ja 
tahtmatu –, kuna need ei võta arvesse liidus elavate inimeste probleeme ja tegelikku olukorda. 

Kui suhtume tõsiselt aluslepingutes ühiselt sätestatud väärtustesse ning soovime täita oma 
ühiselt kindlaks määratud liidu kohustusi ja saavutada kestliku arengu eesmärgid, ei saa me 
lubada liidule sellist eelarvet, millega ei tagata diskrimineerimiskeeldu ja võrdseid võimalusi.

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on fond, mis on mõeldud inimestesse, nende arengusse ja 
nende vajadustesse investeerimiseks. See on meie elus alates sünnist kuni vanaduspõlveni 
kesksel kohal, hõlmates ristuvalt selliseid valdkondi nagu haridus ja koolitus, tööhõive ning 
sotsiaal- ja hooldusteenused.

Kui ESF+ on kavandatud hästi, kui liikmesriikide ametiasutused tagavad kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, sotsiaalpartnerite, soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste ja 
inimõiguste institutsioonide sisulise osalemise ESF+-i vahenditest toetatavate programmide 
kavandamises, rakendamises, seires ja hindamises ning kui nad võitlevad korruptsiooni vastu, 
võib ESF+ järkjärguliselt muuta meie praegust sünget Euroopa tegelikkust; see võib 
leevendada vaesust, aidata kõigil meie kodanikel ja elanikel kasutada ära oma potentsiaali 
ning aidata kaasa nende inimeste pikaajalisele integratsioonile, kes on leidnud oma uue kodu 
meie Euroopa Liidus.

Seetõttu on arvamuse koostaja peamine eesmärk see, et ESF+ kui inimeste kaitset, arengut ja 
eneseteostust võimaldav vahend suudaks oma eesmärki täielikult täita. Ta soovib, et 
käesoleva ettepaneku tekst tagaks selle, et tulevikuprojektid oleksid nii kaasavad ja 
mittediskrimineerivad kui võimalik ning et need võimaldaksid kõigile liidus paremad 
tulevikuväljavaated, muutes seeläbi meie ühiskonna jätkusuutlikuks.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 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, sotsiaalse kaasavuse ja 
tervishoiu poliitikavaldkonnas ning seega 
toetama majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 174.

Muudatusettepanek 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, 
romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate 2020. aasta 
järgset ELi raamistikku 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.

Muudatusettepanek 3

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 

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, rändest ja kolmandate 
riikide kodanike lõimimisest ja 
kaasamisest, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest, 
ühiskonna ja tööjõu üha suuremast 
vananemisest ning eelkõige VKEde hulgas 
tunda andvast suurenevast oskuste ja 
tööjõu puudusest teatavates sektorites ja 
piirkondades. Võttes arvesse piirkondade 
praegust majanduslikku ja sotsiaalset 
ebavõrdsust ning töömaailma muutuvat 
tegelikkust, peaks liit olema valmis 
tegelema praeguste ja tulevaste 
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sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades.

probleemidega, investeerides 
asjakohastesse oskustesse, muutes 
majanduskasvu kaasavamaks ning 
edendades haridus-, koolitus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) ESF+ suuremat rakendusala 
arvestades on asjakohane näha ette, et 
eesmärki muuta tööturud tulemuslikumaks 
ja parandada juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele, muuta haridus ja koolitus 
kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks ning 
edendada sotsiaalset kaasatust ja tervist ja 
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.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, pöörates erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele või kaitsetutele 
elanikerühmadele, näiteks puuetega 
inimestele, kolmandate riikide kodanikele, 
romadele, vaestele või kodututele, 
ebasoodsamas olukorras olevates mikro-
ja maapiirkondades elavatele inimestele, 
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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.

üle 50-aastastele ning madala 
haridustaseme või väheste põhioskustega 
inimestele, tehes seda ka füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu.
ESF+ eesmärk peaks olema edendada 
noorte tööhõivet erimeetmetega, 
sealhulgas toetades õiglast ja 
vabatahtlikku liikuvust ning tugevdades 
varajast tööturule lõimimist. ESF+ 
eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et muuta nad 
tulemuslikumaks, parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine (pöörates eriti 
tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele elanikerühmadele), suurendada 
töötajate liikuvust ja osutada nende 
teenuseid mittediskrimineerivalt. ESF+ 
eesmärk aitama kaasa ebakindlate 
töösuhete probleemi leevendamisele, 
püüdes tagada, et igat liiki töölepingud 
pakuksid inimväärseid töötingimusi ja 
nõuetekohast sotsiaalkindlustust 
kooskõlas ILO inimväärse töö 
tegevuskavaga, ELi toimimise lepingu 
artikliga 9, Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ja Euroopa sotsiaalhartaga. 
ESF+ peaks edendama naiste osalemist 
tööturul (pöörates erilist tähelepanu 
üksikemadele), kasutades meetmeid, mille 
eesmärk on tagada muu hulgas parem töö-
ja eraelu tasakaal ning lihtne juurdepääs 
kvaliteetsele ja taskukohasele või tasuta 
lapsehoiule, ülalpeetavate isikute 
hooldusteenustele ning eakate hooldusele. 
ESF+ eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
seotud muutuvate töövormidega ja 
vananeva tööjõu vajadustega.
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Muudatusettepanek 6

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 tööl õppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks,
mittediskrimineerivamaks, 
juurdepääsetavamaks, kaasavamaks, 
tulemuslikumaks ja tööturule vastavamaks, 
et oleks hõlpsam omandada 
võtmepädevusi, sh sotsiaalseid, 
digitaalseid ja keelteoskusi, mis on kõigile 
vajalikud, et tagada eneseteostus ja -areng, 
tööhõive, sotsiaalne kaasatus ja 
kodanikuaktiivsus, kuid mida paljudel 
liidus elavatele inimestele ei ole 
võimaldatud kas nende segregatsiooni või 
ühiskonnast marginaliseerimise tõttu või 
selle tõttu, et nad on hoolekandeasutuses. 
Pikaajalise töötuse ja ebasoodsa sotsiaalse 
taustaga inimeste puhul tuleks erilist 
tähelepanu pöörata nende eneseteostuse 
võimaldamisele ning nende enesekindluse 
ja võimekuse tugevdamisele kasutada oma 
õigusi ja neid nõuda. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses ning tööellu üleminekul, 
toetama elukestvat õpet ja tööalast 
konkurentsivõimet kõigi jaoks ning aitama 
kaasa sotsiaalsele kaasamisele ja 
ühiskondlikule ja majanduslikule 
innovatsioonile, toetades neis 
valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
ettevõtjatele puudega isikute palkamiseks 
antav toetus, elukestev nõustamine, 
oskuste prognoosimine koostöös 
tööstusega, ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, eriti tööks 
ebasoodsatest oludest tulnud, roma 
päritolu ja õpiraskustega õppuritega, 
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õpiväljundite valideerimine ning 
kvalifikatsioonide tunnustamine.

Muudatusettepanek 7

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 olevatesse 
rühmadesse kuuluvate isikute võrdset 
juurdepääsu kvaliteetsele, segregeerimata 
ja kaasavale haridusele ja koolitusele alates 
alusharidusest ja lapsehoiust (pöörates 
erilist tähelepanu ebasoodsa sotsiaalse 
taustaga lastele, nagu nt 
hoolekandeasutuste lastele ja kodutuse 
probleemiga lähedalt kokkupuutuvatele 
lastele) kuni üld- ja kutsehariduse ja -õppe 
ning kolmanda taseme hariduseni, samuti 
täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, ning 
seega ennetada vaesuse edasikandumist 
läbi mitme põlvkonna, soodustada 
üleminekuid haridus- ja koolitussektorite 
vahel, vähendada ja ennetada
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 ulatada aktiivselt abikäsi
ebasoodsas olukorras olevatele õppijatele, 
et võimaldada neil osaleda õpirändes.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kooskõlas nõukogu 19. detsembri 
2016. aasta soovitusega nr 2016/C 484/01 
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„Oskuste täiendamise viisid: uued 
võimalused täiskasvanutele“1a peaks ESF 
toetama selliseid haridussüsteeme, mis 
võimaldavad väheste oskustega 
täiskasvanutel omandada kirja-, arvutus-
ja digioskuste miinimumtaseme.

__________________

1a ELT C 484, 24.12.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 9

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, võttes arvesse 
ebasoodsas olukorras olevate erinevate 
sotsiaalsete rühmade probleeme, eelkõige
digioskuste ja peamiste progressi 
võimaldavate tehnoloogiate valdkonnas, et 
aidata inimestel omandada 
digiüleminekule, tehnoloogia muutumisele, 
innovatsioonile ja sotsiaalsetele ja 
majanduslikele muutustele kohandatud 
oskusi, ning selleks hõlbustama 
karjäärialaseid üleminekuid, liikuvust ja 
toetama eelkõige väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanuid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Koostoime õiguste ja väärtuste 
programmiga peaks tagama selle, et 
ESF+ suudab (süva-)laiendada meetmeid 
diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia, 
antisemitismi, islamofoobia ja muude 
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sallimatuse ilmingute tõkestamiseks ja 
nende vastu võitlemiseks ning võtta 
erimeetmeid vihkamise, segregatsiooni ja 
häbimärgistamise, sealhulgas kiusamise, 
ahistamise ja sallimatu kohtlemise 
takistamiseks.

Muudatusettepanek 11

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 kaotamiseks, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja sotsiaalse kaasatuse 
saavutamiseks, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervise- ja 
haridusalase ebavõrdsuse vastu. Selleks on 
tarvis kasutusele võtta mitmesuguseid 
ennetavaid ja reageerivaid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest või 
rahvusest, sh lapsed, marginaliseerunud 
kogukonnad (nt romad), puuetega 
inimesed, kodutud inimesed, kolmanda 
riigi kodanikud, maapiirkondade elanikud
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 sellistele 
kvaliteetsetele, kestlikele ja tasuta või 
taskukohastele teenustele nagu tervishoid 
ja pikaajaline hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks. Veel peaks 
ESF püüdma leevendada maapiirkondade 
vaesust, mis on tingitud sellistest neile 
iseloomulikest ebasoodsatest oludest nagu 
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halb demograafiline olukord, nõrk 
tööturg, kehvad või raskesti kättesaadavad 
haridus- ja koolitusteenused ning 
tervishoiu- ja sotsiaalteenuste puudumine.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna on pidevalt vaja suurendada 
jõupingutusi rändevoogude haldamise 

(20) Kuna kogu liidus tuleb suurendada 
jõupingutusi kolmandate riikide kodanike 
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käsitlemiseks liidus tervikuna ning selleks, 
et tagada solidaarsus- ja vastutuse 
jagamise tegevuse sidus, tugev ja 
järjepidev toetamine, peaks ESF+ 
täiendusena Varjupaiga- ja Rändefondist
toetatavatele meetmetele andma toetust, et 
edendada kolmanda riigi kodanike 
sotsiaal-majanduslikku lõimimist.

lõimimiseks ja kaasamiseks ning selleks, 
et sidusalt, jõuliselt ja järjepidevalt 
toetada solidaarsust ja vastutuse õiglast 
jagamist, peaks ESF+ kolmandate riikide 
kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 
edendamiseks andma toetust, mis 
täiendaks vastavat toetust Varjupaiga- ja 
Rändefondist, Euroopa 
Regionaalarengufondist ning fondidest, 
mis võivad kolmandate riikide kodanike 
lõimimist ja kaasamist soodustada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) ESF+ kavandamise ja 
rakendamise eest vastutavad 
liikmesriikide asutused peaksid 
kooskõlastama tegevust liikmesriikide 
Varjupaiga- ja Rändefondi meetmete 
haldamiseks määratud ametiasutustega, 
et edendada parimal võimalikul viisil 
kolmandate riikide kodanike 
integreerimist kõigil tasanditel peamiselt 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
rakendatavate strateegiate ning 
kolmandate riikide kodanike konkreetsele 
olukorrale kõige asjakohasemalt vastavate 
meetmete abil. Integratsioonimeetmete 
kohaldamisala peaks keskenduma 
kolmandate riikide kodanikele, kes elavad 
liikmesriigis seaduslikult või, olenevalt 
asjaoludest, on liikmesriigis seaduslikult 
elamise õigust omandamas, sealhulgas 
rahvusvahelise kaitse saajatele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Praktilistel põhjustel võivad mõned 
meetmed puudutada inimeste rühma, 
mida on tõhusam käsitleda tervikuna, 
eristamata selle liikmeid. Seepärast peaks 
liikmesriikidel, kes seda soovivad, olema 
võimalik näha oma riiklikes 
programmides ette, et 
integratsioonimeetmed võivad hõlmata 
kolmanda riigi kodanike pereliikmeid 
sellises ulatuses, nagu on vajalik nende 
meetmete tulemuslikuks rakendamiseks. 
Mõiste „pereliige“ hõlmab abikaasasid, 
partnereid ning kõiki isikuid, kellel on 
asjaomaste integratsioonimeetmetega 
hõlmatud kolmanda riigi kodanikuga 
otsesed alanevad või ülenevad 
sugulussidemed ning kes muidu ei 
kuuluks ESF+ rakendusalasse.

Muudatusettepanek 16

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 

(21) ESF+ peaks toetama poliitika ja 
süsteemi reforme tööhõive, sotsiaalse 
kaasamise, tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse, hariduse ja kutsekoolituse ning 
vaesuse kaotamise 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 
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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.

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 17

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, vaesuse kaotamiseks ja sotsiaalse 
kaasavuse ja lõimimise suurendamiseks.

Muudatusettepanek 18

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. 

(23) Arvestades noorte püsivalt suurt 
töötust ja tööturult eemalejäämist mitmes 
liikmesriigis ja piirkonnas – probleem, mis 
puudutab eelkõige mittetöötavaid ja 
mitteõppivaid noori, kusjuures töötuse ja 
tööturult eemalejäämise määrad on isegi 
kõrgemad ebasoodsa sotsiaalse taustaga 
noorte, nagu enamiku noorte romade 
puhul – on vaja, et asjaomased 
liikmesriigid investeerivad jätkuvalt 
piisava hulga eelarve jagatud täitmise alla 
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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.

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 tõhusaid 
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, muutes neid aktiivsemaks
noortele vajadusekohase toetuse 
pakkumisel ja suutlikumaks osutada 
teenuseid ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta. Seepärast peaksid 
asjaomased liikmesriigid eraldama 
vähemalt 10 % oma vahenditest, mis on 
eraldatud eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames, noorte tööalase 
konkurentsivõime toetamiseks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 174 peaks liit pöörama erilist 
tähelepanu maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud
piirkondadele ning raskete ja püsivalt 
ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega, näiteks 
väga väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele ning piiriülestele ja 
mäestikualadele.
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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 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
partnerlusele, pöörates erilist tähelepanu 
tööhõivet, haridust ja sotsiaalteenuseid 
pakkuvatele vabaühendustele ning tööle 
diskrimineerimisvastase tegevuse 
valdkonnas või inimõiguste alase töö 
tegemisele. Seepärast on väga tähtis, et 
liikmesriigid tagaksid sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna võrdväärse osalemise
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+
kavandamises, rakendamises, seires ja 
hindamises. Lisaks on 
diskrimineerimiskeelu ja võrdsete 
võimaluste tagamise eesmärgil oluline, et 
ka soolise võrdõiguslikkusega tegelevad 
asutused ja riiklikud inimõiguste 
institutsioonid kaastaks igasse etappi.

Muudatusettepanek 21

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 

(27) Et poliitika paremini sotsiaalsete 
muutustega kohaneks ja neile reageeriks
ning et soodustada ja toetada uuenduslikke 
lahendusi, on ülimalt tähtis toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikumaks muutmiseks on väga 
oluline, et uuenduslikke lahendusi 
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katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seepärast 
on sel puhul õigustatud eritoetuse andmine 
ESF+-ist.

katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seepärast 
on sel puhul õigustatud eritoetuse andmine 
ESF+-ist.

Muudatusettepanek 22

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+ 

(28) Liidu institutsioonid ja 
liikmesriigid peavad liidu õigust 
rakendades täies ulatuses järgima 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis sätestatud õigusi ja 
põhimõtteid ning edendama nende 
kohaldamist. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid ja komisjon 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. 
Soolist aspekti tuleks arvestada 
programmide kavandamise ja 
rakendamise igas mõõtmes ja igas etapis. 
Lisaks peaks ESF+ järgima eelkõige ELi 
põhiõiguste harta artiklit 21, mille 
kohaselt on keelatud igasugune 
diskrimineerimine, sh soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude põhimõtete, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel; samuti tuleks keelata igasugune 
diskrimineerimine sooliste iseärasuste või 
sooidentiteedi alusel ja rahvusliku 
kuuluvuse alusel. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid tagama, et ESF+
edendab puuetega inimeste kaasamist 
ühiskonda teistega võrdsetel tingimustel ja 
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haru käsitlevad erisätted. 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 
mitmesugustel ja omavahel põimunud 
põhjustel. 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 23

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 on olemas 
registrites, lubama korraldusasutustel 
koguda registritest andmeid, täites 
seejuures isikuandmete kaitse nõudeid 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
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L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 24

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 
puudujääke.

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

Muudatusettepanek 25

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

(33) Mikroettevõtete, sotsiaalmajanduse 
ja sotsiaalsete ettevõtete puudulik 
juurdepääs rahastusele on üks peamisi 
takistusi ettevõtete loomisele, eelkõige 
tööturult enim eemale jäänute ja tööhõive 
valdkonnas diskrimineerimise ohvrite 
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 
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isikute vajadustega, kes soovivad alustada 
või arendada mikroettevõtet. Seda 
eesmärki täidetakse ka InvestEU fondi 
sotsiaalvaldkonna investeeringute ja 
oskuste poliitikaharusse kuuluvate 
rahastamisvahendite ja eelarvetagatise 
kaudu.

selliste töötute, naiste ja kaitsetumas 
olukorras olevate 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 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele. 
Komisjonile on olnud oluline aidata 
liikmesriikidel saavutada nende kestliku 
arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 3 
tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu17.

(36) Kui aidata kõigil inimestel säilitada 
mittediskrimineerivalt tervisliku ja aktiivse 
eluviisi ja avardada nende võimalusi 
aktiivselt oma tervise eest hoolitseda, 
mõjub see positiivselt tervisele, 
tervisealase ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele. 
Komisjonile on olnud oluline aidata 
liikmesriikidel saavutada nende kestliku 
arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 3 
tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu17.

__________________ __________________

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016) 739 final.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama 
kaasa haiguste ennetamisele liidu kodanike
kogu eluea vältel ja tervise edendamisele, 
käsitledes terviseriskitegureid, nagu 
tubakatarbimine ja passiivne suitsetamine, 
kahjulik alkoholitarbimine, ebaseaduslike 

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama 
kaasa haiguste ennetamisele liidus elavate 
inimeste kogu eluea vältel ja tervise 
edendamisele, käsitledes ennetustööd ja
terviseriskitegureid, nagu tubakatarbimine 
ja passiivne suitsetamine, kahjulik 
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uimastite tarbimine ja uimastitega seotud 
tervisekahjude vähendamine, ebatervislik 
toitumine ja kehalise aktiivsuse 
puudumine, ning soodustama tervislikke 
eluviise toetavaid tingimusi, et täiendada 
liikmesriikide meetmeid kooskõlas 
asjakohaste strateegiatega. ESF+ 
terviseharu peaks edendama tõhusaid 
ennetamismudeleid, uuenduslikku 
tehnoloogiat ning uusi ärimudeleid ja -
lahendusi, et aidata liikmesriikidel 
kujundada uuenduslikke, tõhusaid ja 
kestlikke tervishoiusüsteeme ning 
hõlbustada Euroopa kodanike juurdepääsu 
parematele ja ohutumatele 
tervishoiuteenustele.

alkoholitarbimine, ebaseaduslike uimastite 
tarbimine ja uimastitega seotud 
tervisekahjude vähendamine, (eelkõige 
vaesusest tingitud) ebatervislik toitumine 
ja kehalise aktiivsuse puudumine, ning 
soodustama tervislikke eluviise toetavaid 
tingimusi, et täiendada liikmesriikide 
meetmeid kooskõlas asjakohaste 
strateegiatega. ESF+ terviseharu peaks 
edendama kõigile mõeldud tõhusaid 
ennetamismudeleid, uuenduslikku 
tehnoloogiat ning uusi ärimudeleid ja -
lahendusi, et aidata liikmesriikidel 
kujundada uuenduslikke, tõhusaid, 
juurdepääsetavaid ja kestlikke 
tervishoiusüsteeme ning hõlbustada liidus 
elavate inimeste juurdepääsu parematele ja 
ohutumatele tervishoiuteenustele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Komisjon tegi hiljuti 
tervisetehnoloogia hindamist käsitleva 
ettepaneku,18 et toetada tervisetehnoloogia 
hindamise alast koostööd liidu tasandil, et 
muuta uuenduslik tervisetehnoloogia kogu 
liidu patsientidele kättesaadavamaks, 
kasutada olemasolevaid ressursse paremini 
ära ja parandada ettevõtluse 
prognoositavust.

(41) Komisjon tegi hiljuti 
tervisetehnoloogia hindamist käsitleva 
ettepaneku18, et toetada tervisetehnoloogia 
hindamise alast koostööd liidu tasandil, et 
muuta uuenduslik tervisetehnoloogia kogu 
liidu patsientidele kättesaadavamaks ja 
juurdepääsetavamaks, kasutada 
olemasolevaid ressursse paremini ära ja 
parandada ettevõtluse prognoositavust.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final. 18 COM(2018) 51 final.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) ELi tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult kodanike elu, 
tervisesüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 
toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimeid, meditsiiniseadmeid 
ja inimpäritoluga aineid), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriüleses 
tervishoius ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
ELis tervise kaitsmisel väga tähtis. 
Õigusaktides ning nende rakendamisel ja 
nende täitmise tagamisel tuleb pidada
sammu innovatsiooni ja teadusuuringute 
arenguga ning ühiskondlike muutustega 
kõnealuses valdkonnas, täites ühtlasi 
tervise-eesmärke. Seepärast tuleb pidevalt 
arendada tõendusbaasi, mis on vajalik 
selliste teaduslikku laadi õigusaktide 
rakendamiseks.

(44) Liidu tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult kodanike elu, 
tervisesüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 
toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimeid, meditsiiniseadmeid 
ja inimpäritoluga aineid), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriüleses 
tervishoius ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
liidus tervise kaitsmisel väga tähtis. 
Õigusaktides ning nende rakendamisel ja 
nende täitmise tagamisel tuleb pidada 
sammu innovatsiooni ja teadusuuringute 
arenguga ning ühiskondlike muutustega 
kõnealuses valdkonnas, kuid neis tuleb 
samuti võtta arvesse ebasoodsa sotsiaalse 
taustaga ja maapiirkondades elavate 
inimeste ees seisvaid takistusi, täites 
ühtlasi tervise-eesmärke kõigis 
liikmesriikides. Seepärast tuleb pidevalt 
arendada tõendusbaasi, mis on vajalik 
selliste teaduslikku laadi õigusaktide 
rakendamiseks kogu liidus.

Muudatusettepanek 30

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 

(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 kaotada vaesus, 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 
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subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „kaasnevad meetmed“ – toidu 
ja/või esmase materiaalse abi jaotamisele 
lisaks võetavad meetmed, mille eesmärk on 
vähendada sotsiaalset tõrjutust, nt 
sotsiaalteenuseid saama suunamine ja 
nende teenuste osutamine või 
majapidamiseelarve kavandamise alane 
nõustamine;

1) „kaasnevad meetmed“ – toidu ja 
esmase materiaalse abi jaotamisele lisaks 
võetavad meetmed, mille eesmärk on 
vähendada sotsiaalset tõrjutust ja kaotada 
vaesus, nt teavitamine asjaomastest 
avalikest ja tugiteenustest, 
majapidamiskuludest jne, 
sotsiaalteenuseid saama suunamine ja 
nende teenuste osutamine ning 
psühholoogiline abi;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

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), kelle vajadus abi 
järele on kindlaks tehtud vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele, mille on 
kehtestanud riigi pädevad asutused 
konsulteerides kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste ning 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;
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Muudatusettepanek 33

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 
kaotada tõhusalt vaesus ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu, edendada 
võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist, saavutada suur 
tööhõive, piisav ja jätkusuutlik
sotsiaalkaitse, asjakohane tervisetase kõigi 
jaoks 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 kohustust 
saavutada kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 
poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 
võimalused, võrdne ja mittediskrimineeriv
juurdepääs tööturule ja haridusele, 
õiglased töötingimused, sotsiaalkaitse, 
lõimimine ja kaasamine kõigi jaoks, 
vaesuse kaotamine ja inimeste tervise väga 
hea kaitse, ning lisab sellele poliitikale 
väärtust. Kõik ESF+ raames võetavad 
meetmed peavad olema kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESF+ toetab järgmisi tööhõive, 
hariduse, sotsiaalse kaasavuse ja tervise 
poliitikavaldkonna erieesmärke ning aitab 
seega ühtlasi täita [tulevase ühissätete 
määruse] artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärki „Sotsiaalsem Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamise kaudu“:

1. ESF+ toetab järgmisi tööhõive, 
hariduse, vaesuse kaotamise, sotsiaalse
lõimimise ja kaasavuse ja tervise 
poliitikavaldkonna erieesmärke ning aitab 
seega ühtlasi täita [tulevase ühissätete 
määruse] artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärki „Mittediskrimineeriv, 
kaasav ja sotsiaalsem Euroopa Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamise ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamise
kaudu“:

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) parandada kõigi tööotsijate, 
eelkõige noorte ja pikaajaliste töötute ning 
tööturult eemalejäänud isikute inimväärse 
töö saamise võimalusi, pöörates erilist 
tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele ja tõrjutud isikutele ning 
kaitsetutele elanikerühmadele, näiteks 
puuetega ja üle 50-aastastele inimestele, 
üksikemadele või -vanematele, eakatele, 
romadele ning madala haridustaseme või 
väheste põhioskustega inimestele; ning 
edendada füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemist ja sotsiaalmajandust;

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) nüüdisajastada tööturuasutusi ja -
teenuseid, et hinnata ja prognoosida 

ii) nüüdisajastada tööturuasutusi ja -
teenuseid, et teha lõpp diskrimineerimisele 
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vajalikke oskusi ning tagada õigeaegne ja 
vajadusekohane abi ja tugi tööturu ja 
oskuste sobitamiseks, tööturustaatuste 
vaheliseks liikumiseks ning liikuvuseks 
tööturul;

ning hinnata ja prognoosida vajalikke 
oskusi, tugevdada koostööd ettevõtetega
ning tagada õigeaegne, mittediskrimineeriv
ja kaasav vajadusekohane abi ja tugi 
tööturu ja oskuste sobitamiseks, 
tööturustaatuste vaheliseks liikumiseks 
ning liikuvuseks tööturul;

Muudatusettepanek 38

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 meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust igas valdkonnas, 
sealhulgas naiste osalemist tööjõus, 
karjääri arengut, võrdse töö eest võrdse 
tasu maksmist, paremat töö- ja eraelu 
tasakaalu (pöörates erilist tähelepanu 
üksikemadele või -vanematele), sh 
juurdepääsu lapsehoiule, ülalpeetavate 
isikute hooldusteenustele ning eakate 
hooldusele; edendada tervislikku ja hästi 
kohandatud töökeskkonda, kus ohjatakse 
terviseriske (sh vaimse tervise riske); 
edendada ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemist muutustega ning aktiivsena ja 
tervena vananemist;

Muudatusettepanek 39

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 
mittediskrimineerival viisil 
juurdepääsetavamaks, kaasavamaks, 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks ja 
tööturule vastavamaks, et toetada 
võtmepädevuste, sh sotsiaalsete, 
digitaalsete ja keelteoskuste omandamist
kõigi poolt;
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Muudatusettepanek 40

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) edendada eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade (kaasa arvatud 
rändajate lapsed sõltumata nende 
elanikustaatusest, hooldusasutustes 
elavad ja kodutud lapsed ning ebasoodsas 
olukorras ja/või eraldatud 
maapiirkondadest pärit õpilased) võrdset 
juurdepääsu kvaliteetsele ja kaasavale 
haridusele ja koolitusele, sh 
kutsekoolitusele, vähendades ja ennetades 
haridussüsteemist varakult lahkumist,
alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni 
üld- ja kutsehariduse ja -õppe ning 
kolmanda taseme hariduseni, samuti 
täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, sh 
hõlbustada kõigile võimalikku õpirännet
ja tunnustada teistes liikmesriikides 
omandatud oskusi ja kvalifikatsioone;

Muudatusettepanek 41

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 kõigi vanuserühmade 
elukestvat õpet, eelkõige kõigile ja eriti 
pikaajaliselt töötutele ning madala 
haridustaseme ja nappide põhioskustega 
inimestele 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;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt vii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vii) soodustada aktiivset kaasamist, et 
saavutada võrdsed võimalused, 
mittediskrimineerimine ja aktiivne 
osalemine, ning parandada tööalast 
konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 43

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) võidelda kõigi diskrimineerimise 
vormide vastu ning edendada
marginaliseerunud kogukondade, nt 
romade sotsiaal-majanduslikku kaasamist 
sektoriteülese lõimitud lähenemise teel, 
tõrjudes nii romavastasust;

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii a) teha lõpp kolmandate riikide 
kodanike diskrimineerimisele ja edendada 
nende pikaajalist sotsiaal-majanduslikku 
kaasamist (pöörates erilist tähelepanu 
naistele ja lastele, sh saatjata alaealistele) 
sektoriteülese lõimitud lähenemise teel ja 
kohalike või piirkondlike asutuste 
osalusel, sealhulgas spetsiaalsete haridus-
ja koolitusmeetmetega, nagu keeleõpe ja 
ettevalmistavad meetmed tööturule 
juurdepääsu hõlbustamiseks, meetmed, 
millega edendatakse isikuvastutust ja 
sisukat kontakti kohaliku ühiskonnaga, 
võrdne juurdepääs teenustele ning avalike 
teenistujate suutlikkuse suurendamine ja 
mitmekesisuse alane koolitus;
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Muudatusettepanek 45

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, kestlikele ja 
tasuta või taskukohastele teenustele, 
pöörates eelkõige tähelepanu vaestele ja 
eraldatud maapiirkondadele;
nüüdisajastada sotsiaalkaitsesüsteeme, 
sealhulgas parandada võrdset juurdepääsu 
sotsiaalkaitsele; muuta tervishoiusüsteemid 
ja pikaajalise hoolduse teenused 
juurdepääsetavamaks, tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

Muudatusettepanek 46

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 vaesuses elavate või 
sotsiaalselt tõrjutute või vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste, 
eelkõige enim puudust kannatavate isikute
(nt kodutute isikute ja perede) ja laste 
sotsiaalset lõimimist;

Muudatusettepanek 47

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 esmase materiaalse abi 
pakkumisega enim puudust kannatavate 
isikutele, sh kaasnevate meetmetega, 
pöörates erilist tähelepanu kaitsetumas 
olukorras lastele.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Terviseharu raames toetab ESF+ 
tervise (sh vaimse tervise) edendamist ja 
haiguste ennetamist, aitab muuta 
tervisesüsteemid tulemuslikumaks, 
juurdepääsetavamaks, 
mittediskrimineerivamaks ja 
vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 
ohutumaks, vähendab tervisealast 
ebavõrdsust, lõpetab häbimärgistatud 
rühmade (sh vaimu- või intellektipuudega 
inimeste, trans- ja intersooliste isikute) 
käsitlemise patoloogilisest vaatevinklist, 
kaitseb liidus elavaid inimesi piiriüleste 
terviseohtude eest ning toetab liidu
tervisealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 49

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 naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. ESF+ kaudu toetavad 
liikmesriigid ja komisjon ka käesoleva 
määruse artiklis 4 osutatud sihipäraseid 
meetmeid iga erieesmärgi raames, et 
seeläbi suurendada naiste püsivat osalust 
ja karjääri arengut tööhõives ja võidelda 
nii vaesuse feminiseerumisega, 
vähendada soopõhist segregatsiooni, 
võidelda sooliste stereotüüpidega tööturul, 
hariduses ja koolituses, toetada kõigi töö-
ja eraelu ühitamist ning 
hoolduskohustuste võrdset jagamist 
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meeste ja naiste vahel.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigi programmide 
ettevalmistamise, rakendamise, seiramise 
ja hindamise käigus edendatakse 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
süvalaiendamise kaudu ühtlasi kõigi 
võrdseid võimalusi ning hoitakse ära 
diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvi, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, usutunnistuse või 
veendumuse, poliitiliste või muude 
seisukohtade, rahvusvähemusse 
kuulumise, omandi, sünnipära, puude, 
vanuse, seksuaalse sättumuse, sooliste 
iseärasuste või soolise identiteedi põhjal. 
Liikmesriigid ja komisjon toetavad ESFi 
kaudu käesoleva määruse artiklis 4 
osutatud sihipäraseid meetmeid iga 
erieesmärgi raames. Selliste meetmetega 
parandatakse puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalusi, et parandada 
nende osalust tööhõives, hariduses ja 
koolituses, suurendades nii sotsiaalset 
kaasatust, vähendades haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustades üleminekut hooldusasutustest 
pere- ja kogukonnapõhisele hoolekandele, 
pidades eelkõige silmas isikuid, keda 
diskrimineeritakse mitmekordselt.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
lõikes 1 osutatud põhimõtete 
edendamiseks samuti konkreetseid 
sihipäraseid meetmeid ESF+ mis tahes 

välja jäetud
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eesmärkide raames, sh üleminek 
hoolekandeasutuste kasutamiselt pere- ja 
kogukonnapõhisele hoolekandele.

Muudatusettepanek 52

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

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 romasid 
käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate 2020. aasta 
järgse ELi raamistiku, Erasmuse 
programmi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, õigluse, õiguste ja väärtuste fondi, 
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 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid eraldavad oma ESF+ 
vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames, asjakohase 
summa, et käsitleda ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 
kohaselt vastu võetud asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes ja Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme, mis kuuluvad ESF+ 

2. Liikmesriigid eraldavad oma ESF+ 
vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames, asjakohase 
summa, et käsitleda ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 
kohaselt vastu võetud asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes ja Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme, mis kuuluvad ESF+ 
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rakendusalasse, nagu on sätestatud 
artiklis 4.

rakendusalasse, nagu on sätestatud 
artiklis 4, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja 
põhimõtteid.

Muudatusettepanek 54

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 
30% oma ESF+ vahenditest, mis on 
eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 
artikli 4 lõike 1 punktide vii–xii kohaste 
erieesmärkide jaoks sotsiaalse kaasavuse 
ja materiaalse puuduse vastase võitluse 
poliitikavaldkondades, sh kolmanda riigi 
kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 
edendamine.

Muudatusettepanek 55

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. 

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

Muudatusettepanek 56

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 % 

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

oma ESF+ vahenditest, mis on eraldatud 
eelarve jagatud täitmise raames ja mis on 
ette nähtud 2021.–2025. aastaks, 
sihipäraste meetmete ja struktuurireformide 
jaoks, millega toetatakse noorte tööhõivet 
ja koolist tööellu üleminekut, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust eelkõige noortegarantii 
kavade rakendamise raames.

Muudatusettepanek 57

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 
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.

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 
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 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste meetmete rakendamisel seavad 
liikmesriigid esikohale tööturult 
eemalejäänud ja pikaajaliselt töötud noored 
ning näevad ette sihipärased 
kaasamismeetmeid.

Kõnealuste meetmete rakendamisel seavad 
liikmesriigid esikohale tööturult 
eemalejäänud ja pikaajaliselt töötud 
noored, sh romad, puuetega inimesed ja 
kolmandate riikide kodanikud, ning 
näevad ette sihipärased kaasamismeetmeid.
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Muudatusettepanek 59

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 
sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused, 
riiklikud inimõiguste institutsioonid ning 
muud asjakohased või esindavad
organisatsioonid osalevad sisuliselt kõigi 
ESF+ vahenditest toetatavate 
programmide kavandamises, 
rakendamises, seires ja hindamises, 
hõlmates vastavalt vajadusele tööhõivet, 
haridust, vaesuse kaotamist ja sotsiaalset 
kaasamist ning diskrimineerimisvastast 
poliitikat ja programme.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seda peatükki kohaldatakse 
artikli 4 lõike 1 punktide i–x kohase ESF+ 
toetuse suhtes, kui rakendamine toimub 
eelarve jagatud täitmise raames (edaspidi 
„eelarve jagatud täitmise alla kuuluva 
ESF+ haru raames antav üldine toetus“).

1. Seda peatükki kohaldatakse 
artikli 4 lõike 1 punktide i–xi kohase ESF+ 
toetuse suhtes, kui rakendamine toimub 
eelarve jagatud täitmise raames (edaspidi 
„eelarve jagatud täitmise alla kuuluva 
ESF+ haru raames antav üldine toetus“).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Uuenduslikke meetmeid ja 
lähenemisviise võib kavandada mis tahes 
erieesmärgi raames, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktides i–x.

3. Uuenduslikke meetmeid ja 
lähenemisviise võib kavandada mis tahes 
erieesmärgi raames, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktides i–xi.
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Muudatusettepanek 62

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 
ümberorienteerimisega pädevatele 
teenistustele ja muudele kaasnevatele 
meetmetele, mille eesmärk on enim 
puudust kannatavaid isikuid sotsiaalselt 
kaasata.

Muudatusettepanek 63

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 
piirialades või teatavate rühmade puhul (nt 
kaitsetumas olukorras olevad isikud);

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetada sellise turukeskkonna 
arendamist, mis on seotud vastasutatud või 
kasvuetapis olevate, eelkõige 
haavatavatele isikutele tööd andvate 
mikroettevõtjate mikrorahastamisega;

e) toetada sellise turukeskkonna 
arendamist, mis on seotud vastasutatud või 
kasvuetapis olevate, eelkõige kaitsetumas 
olukorras olevatele isikutele tööd andvate 
ning ebasoodsas olukorras olevatest 
elanikerühmast (nt romad, kolmanda riigi 
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kodanikud, puuetega inimesed jne) pärit 
ettevõtjate loodud ja juhitud 
mikroettevõtjate ja sotsiaalühistute
mikrorahastamisega;

Muudatusettepanek 65

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, eakate hooldus, üleminek 
hoolekandeasutuste kasutamiselt 
kogukonna- või perepõhisele 
hoolekandele, haridus ja koolitus, 
tervishoiuteenused ja pikaajaline hooldus) 
arendamiseks;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) oskuste ja kvalifikatsiooni 
tunnustamine, et hõlbustada juurdepääsu 
tööturule ja töötajate liikuvust;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) teabesüsteemid, mille kaudu 
levitatakse artikli 4 lõikes 1 osutatud 
valdkondadega seotud tõendusmaterjale;

iii) teabesüsteemid, mille kaudu 
kogutakse, analüüsitakse ja levitatakse 
artikli 4 lõikes 1 osutatud valdkondadega 
seotud tõendusmaterjale ja andmeid;
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) nõukogu eesistujariigi üritused, 
konverentsid ja seminarid.

iv) asjakohased kodanikuühiskonna 
ja vabaühenduste üritused, konverentsid ja 
seminarid.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) juriidiline isik, kes on loodud liidu 
õiguse alusel, või rahvusvaheline 
organisatsioon.

b) juriidiline isik, kes on loodud liidu 
õiguse alusel, või liidus tegutsev
rahvusvaheline organisatsioon.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerida tervise edendamisse ja 
haiguste ennetamisse;

i) investeerida tervise (sh vaimse 
tervise) edendamisse ja haiguste 
ennetamisse, pöörates erilist tähelepanu 
ebasoodsas olukorras olevatele 
rühmadele;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toetada liikmesriike teadmussiirdes, 
mis on kasulik tulemuslikumate, 
kättesaadavamate ja 
vastupanuvõimelisemate tervisesüsteemide 
kujundamiseks ning paremaks tervise 
edendamiseks ja haiguste ennetamiseks 
tehtavate riiklike reformiprotsesside jaoks, 
käsitledes eelkõige Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme;

iii) toetada liikmesriike teadmussiirdes, 
mis on kasulik tulemuslikumate, 
kättesaadavamate, 
mittediskrimineerivamate, kaasavamate ja 
vastupanuvõimelisemate tervisesüsteemide 
kujundamiseks ning paremaks tervise 
edendamiseks ja haiguste ennetamiseks 
tehtavate riiklike reformiprotsesside jaoks, 
käsitledes eelkõige Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toimimise lepingu artikli 163 alusel 
moodustatud komitee

ESF+ komitee 

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab ELi toimimise 
lepingu artikli 163 alusel loodud komitee 
(edaspidi „ESF+ komitee“).

1. Komisjoni abistab ELi toimimise 
lepingu artikli 163 kohane laiendatud
komitee (edaspidi „ESF+ komitee“). 
Komitee koosseisu kiidab heaks komisjon, 
et tagada läbipaistvus ja tasakaalustatud 
esindatus.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik nimetab 
maksimaalselt seitsmeks aastaks ühe 

2. Iga liikmesriik nimetab 
maksimaalselt seitsmeks aastaks ühe 
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valitsuse esindaja, ühe töötajate 
organisatsiooni esindaja, ühe tööandjate 
organisatsiooni esindaja ja iga liikme kohta 
ühe asendusliikme. Liikme puudumise 
korral saab asendusliige automaatselt 
õiguse komitee tööst osa võtta.

valitsuse esindaja, ühe töötajate 
organisatsiooni esindaja, ühe tööandjate 
organisatsiooni esindaja, ühe ESF+ 
programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, seires ja hindamises 
osalevate vabaühenduste esindaja, ühe 
soolise võrdõiguslikkusega tegelevate 
asutuste või muude sõltumatute 
inimõiguste institutsioonide esindaja ja 
iga liikme kohta ühe asendusliikme. 
Liikme puudumise korral saab asendusliige 
automaatselt õiguse komitee tööst osa 
võtta.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ESF+ komiteesse kuulub üks 
esindaja igast organisatsioonist, kes 
esindab töötajate organisatsioone ja 
tööandjate organisatsioone liidu tasandil.

3. ESF+ komiteesse kuulub üks 
esindaja igast organisatsioonist, kes 
esindab töötajate organisatsioone, 
tööandjate organisatsioone, asjakohaseid 
kodanikuühiskonna organisatsioone ja 
soolise võrdõiguslikkusega tegelevaid 
asutusi liidu tasandil.

Muudatusettepanek 76

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 77

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1b – lõik 1 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähemused (sealhulgas 
marginaliseerunud kogukonnad, näiteks 
romad)**;

– romad**;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1b – lõik 1 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähemused (muud kui romad);

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetatavate kodanikuühiskonna 
teenuseosutajate arv riigi, piirkonna või 
kohalikul tasandil.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– romadest lõppsaajate arv;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 1 – taane 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teise riigi taustaga isikute ja – teise riigi taustaga isikute ja 
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vähemustesse (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, näiteks romad) kuuluvate 
isikute arv; , 

vähemustesse (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, v.a romad) kuuluvate isikute 
arv;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 2 – taane 6 (uus)  

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– romadest lõppsaajate arv;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 – lõik 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teise riigi taustaga isikute ja 
vähemustesse (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, näiteks romad) kuuluvate 
isikute arv;  

– teise riigi taustaga isikute ja 
vähemustesse (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, v.a romad) kuuluvate isikute 
arv;
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