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LÜHISELGITUS

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on peamine vahend, mille abil Euroopa Liit toetab kvaliteetseid 
töökohti ja tagab kõigile kodanikele õiglasemad töövõimalused. Fondist investeeritakse 
Euroopa inimkapitali, s.o töötajatesse, noortesse ja kõikidesse tööotsijatesse.

29. mail 2018. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku luua uus Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+), milles on üksteisega liidetud praegune Euroopa Sotsiaalfond (ESF), 
noorte tööhõive algatus, Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD), 
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm ning ELi terviseprogramm. ESF+ on 
üks paljudest struktuurifondidest, mis kokku moodustavad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESIF).

Arvamuse koostaja toetab mõtet, et ESF+-il peaks olema ka tulevikus väga tähtis osa selles, et 
toetada uute ja kvaliteetsete töökohtade loomist ning edendada sotsiaalset kaasatust, eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks, nagu noored, pikaajalised töötud ja puuetega 
inimesed.

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks sätet, millega kohaselt tuleb selle valdkonna 
vahenditest eraldada 25 % sotsiaalsele kaasatusele ja 2 % võitlusele materiaalse puuduse 
vastu, ning pooldab ka seda, et 10 % eraldatakse noorte tööhõivele riikides, kus 
mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori on palju. Arvamuse koostaja mõistab, et need 
erimeetmed on vajalikud, kuid rõhutab, et olulised on ka ESFi traditsioonilised eesmärgid, s.o 
toetada aktiivset tööhõivet, haridust ja koolitust, eelkõige aktiivse tööturupoliitika kaudu, mis 
peaksid olema kesksel kohal ka järgmises, ESF+-is. 

Arvamuse koostaja nõustub, et aruka spetsialiseerumise oskusi tuleb arendada pidevõppe- ja 
koolitusmudelite kaudu, mis on mõeldud eelkõige noortele, kes ei omanda haridust, ei tööta 
ega osale koolitusel (NEET), aga ka õpetajatele, koolitajatele, mentoritele, treeneritele ja 
ettevõtjatele ning teadlastele.

Arvamuse koostaja usub, et õigusakti tekstis tuleb selgemini esile tuua, et piirkondadel on 
kindel roll nii toetusesaaja kui ka korraldusasutusena, sest nii oleksid ettepanekus sätestatud 
eesmärgid asjakohasemad ning ESF+ oleks kooskõlas laiema ühtekuuluvus- ja 
regionaalpoliitika ning selle rahastamisvahenditega.

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks, et komisjon soovib õigusraamistikku lihtsustada, ja 
usub, et ESF+ eesmärkide saavutamine on tulemuslikum ja tõhusam, kui ESF+ ja muud 
struktuurifondid (eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) toimivad 
koos ja koordineeritult.

Komisjoni ettepanekuga on omavahel ühendatud Euroopa poolaasta, riigipõhised soovitused 
ja ESF+ investeeringud. Arvamuse koostaja tunnistab, et Euroopa poolaasta ja riigipõhiste 
soovitustega luuakse keskkond, milles tuleks investeeringud kavandada. Ta usub aga, et nii 
riikliku kui ka piirkondliku korraldusasutuse tasandil peab olema tagatud piisav paindlikkus, 
et määrata kindlaks prioriteedid ja valdkonnad, kus investeeringuid on vaja, ning ühtlasi tuleb 
selgemini kindlaks määrata, kuidas on ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta omavahel 
seotud, et Euroopa poolaasta saaks suurema sotsiaalse ja territoriaalse mõõtme.
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Seetõttu usub arvamuse koostaja, et ka riigipõhiste soovituste ja ESF+ seos peaks olema 
süsteemne ja kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambas sätestatud põhimõtete ja õigustega, 
mida tuleks arvesse võtta ja rakendada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 46 punkti d, 
artiklit 149, artikli 153 lõike 2 punkti a, 
artiklit 164, artikli 168 lõiget 5, artikli 175 
lõiget 3 ja artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 46 punkti d, 
artiklit 149, artikli 153 lõike 2 punkti a, 
artiklit 164, artikli 168 lõiget 5, artiklit 
174, artikli 175 lõiget 3 ja artiklit 349,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Toetust, mida antakse kogukonna 
juhitud kohaliku arengu 
investeerimisprioriteedi raames, võib 
kasutada kõikide eesmärkide jaoks, mis 
on käesolevas määruses sätestatud. 
Kohaliku arengu strateegiate puhul, mida 
Euroopa Sotsiaalfond+-ist toetatakse ja 
mis viiakse ellu kogukonna juhtimisel, 
tuleks ette näha, et nii kohalike 
tegevusrühmade juhtimises kui ka 
strateegia sisu kindlaksmääramisel 
osalevad piirkonnas elavad ebasoodsas 
olukorras olevad inimesed. ESFist võib
toetada nii linna- kui ka maapiirkonnas 
elluviidavaid kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegiaid ning integreeritud 
territoriaalseid investeeringuid.
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Muudatusettepanek 3

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) Majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta moodustab liidu 
tasandil raamistiku, milles määratakse 
seatud eesmärkide saavutamiseks kindlaks 
riikide reformiprioriteedid ja jälgitakse 
nende rakendamist. Liikmesriigid töötavad 
nende reformiprioriteetide toetuseks välja 
oma riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. 
Investeerimisstrateegiad tuleks välja 
töötada koostöös riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega ning 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 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vastu liikmesriikide tööhõivepoliitika 
muudetud suunised, et viia selle tekst 
kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega, eesmärgiga muuta Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ning teha sellest 
parem koht investeerimiseks, töökohtade 
loomiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. Et tagada ESF+ täielik 
kooskõla nende suuniste eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse 
valdkonnas ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise 
vastu, peaks ESF+ toetama liikmesriike
riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil, 
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 
ELis suuremat sotsiaalset lähenemist ning 
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 tööturule
integreerimist käsitleva soovituse 
rakendamise asjakohaseid aspekte. 
Programmi Euroopa-mõõtme 
tugevdamiseks tuleks ESF+-ist toetada ka 
edaspidi meetmeid, mida võetakse 
programmi rahvusvahelise platvormi 
kaudu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja suurenevast 

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad sotsiaalsest ja 
majanduslikust ebavõrdsusest,
üleilmastumisest, rändevoogude 
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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.

haldamisest ja sellega seotud 
lõimimisprobleemidest, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest, 
demograafilistest muutustest, ebavõrdsest 
võimalusest saada haridust ja osaleda 
digiüleminekus, tööjõu vananemisest ning 
eelkõige VKEde hulgas tunda andvast 
suurenevast oskuste ja tööjõu puudusest 
teatavates sektorites ja piirkondades. 
Võttes arvesse töömaailma muutuvat 
tegelikkust, peaks liit olema valmis 
tegelema praeguste ja tulevaste 
probleemidega, investeerides 
asjakohastesse oskustesse, muutes tööturu, 
sh kvaliteetse hariduse ja koolituse ja 
pidevõppe kaasavamaks ning edendades 
tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikat, sh 
tööjõu vabatahtlikku liikuvust silmas 
pidades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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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 tööturud 
tulemuslikumaks ja parandada juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele, muuta 
haridus, koolitus ja tervishoid
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.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu tervisevaldkonna 
tegevusprogrammi lõimimisega ESF+-i 
luuakse samuti sünergiat selliste algatuste 
ja poliitikameetmete väljatöötamise ja 
katsetamise, mille eesmärk on muuta 
tervishoiusüsteemid tulemuslikumaks, 
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks 
ja mida töötatakse välja ESF+ programmi 
alusel terviseharu raames, ning selle vahel, 
kuidas neid algatusi ja poliitikameetmeid 
liikmesriikides rakendatakse, kasutades 
vahendeid, mida pakutakse ESF+ määruses 
sätestatud muude harude raames.

(11) Liidu tervisevaldkonna 
tegevusprogrammi lõimimisega ESF+-i 
luuakse samuti sünergiat selliste algatuste 
ja poliitikameetmete väljatöötamise ja 
katsetamise, mille eesmärk on muuta 
tervishoiusüsteemid tulemuslikumaks, 
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks 
ja mida töötatakse välja ESF+ programmi 
alusel terviseharu raames, ning selle vahel, 
kuidas neid algatusi ja poliitikameetmeid 
liikmesriikides riigi, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil rakendatakse, kasutades 
vahendeid, mida pakutakse ESF+ määruses 
sätestatud muude harude raames.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

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

(13) ESF+-ist tuleks toetada meetmeid, 
mille eesmärk on aidata noortel 
haridussüsteemist tööturule minna. Peale 
selle peaks ESF+ eesmärk olema edendada
kvaliteetset tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
puuetega inimestele ja kroonilisi haigusi 
põdevatele inimestele, tõrjutud 
rühmadele, pikaajaliselt töötutele ja 
majanduslikult mitteaktiivsetele isikutele 
võimaluse (uuesti) tööturule lõimuda, 
samuti selle kaudu, et soodustatakse ja 
edendatakse füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemist, millega kaasnevad 
spetsiaalsed koolitusprogrammid, ja 
sotsiaalmajandust. 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 ja individuaalne 
nõustamine ja juhendamine ning 
hõlbustada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul ja 
toetama soolist võrdõiguslikkust, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning võimalus kasutada 
taskukohast ja kvaliteetset lapsehoidu 
ning muid hooldus- või tugiteenuseid. 
ESF+ eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
seotud muutuvate töövormidega ja 
vananeva tööjõu vajadustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks ja 

(14) Kuna ESF+ on peamine vahend, 
mille kaudu investeeritakse ELis 
inimkapitali ja oskustesse, on see 
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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 
tunnustamine.

sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse soodustamisel väga tähtis.
ESF+ peaks andma toetust, et muuta 
haridus- ja koolitus- ning vajaduse korral 
ümberõppesüsteemid kvaliteetsemaks, 
tulemuslikumaks ja tööturule vastavamaks, 
et oleks hõlpsam omandada tähtsamaid 
pädevusi, sh digi- ja valdkonnaüleseid 
oskusi, mis on kõigile vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne 
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses, võttes arvesse tehnoloogia 
arengut ning seda, et nõutavad teadmised 
ja oskused muutuvad üha kiiremini, 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 kvaliteetne töölõppimine ja 
õpipoisiõpe, elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

Muudatusettepanek 11

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 -

(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 -
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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.

õppe ning kolmanda taseme hariduseni, 
samuti täiskasvanuharidusele ja -
koolitusele, ning seega soodustada 
üleminekuid haridus- ja koolitussektorite 
vahel ning sotsiaalsete probleemidega 
toimetulemist, hoida ära haridussüsteemist 
varakult lahkumist, suurendada tervisealast 
teadlikkust, tugevdada seoseid 
mitteformaalse ja informaalse õppega ja 
hõlbustada kõigile võimalikku õpirännet. 
Tuleks püüda saavutada koostoimet teiste 
ELi programmidega, näiteks Erasmuse 
programmiga, et täiendada uuenduslikke 
tavasid ja hõlbustada ebasoodsas olukorras 
olevate õppijate ning vähekaitstud noorte 
osalemist.

Muudatusettepanek 12

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 
formaalse ja mitteformaalse hariduse 
pakkujate kaudu kõigile kättesaadavaid ja 
paindlikke oskuste täiendamise ja 
ümberõppe võimalusi, sealhulgas 
arendades digioskusi ja peamisi progressi 
võimaldavaid tehnoloogiaid, et aidata 
inimestel omandada digiüleminekule, 
tehnoloogia muutumisele, innovatsioonile 
ja sotsiaalsetele ja majanduslikele 
muutustele kohandatud oskusi, ning selleks 
hõlbustama haridussüsteemist tööturule 
minemist, karjäärialaseid üleminekuid ja 
vabatahtlikku liikuvust ning toetama 
eelkõige väheste oskuste, puuetega või 
kroonilisi haigusi põdevaid inimesi ja/või
madala kvalifikatsiooniga või 
globaliseerumise tagajärjel kahju 
kannatanud täiskasvanuid.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 14

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 

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid kõigil valitsustasanditel, 
sealhulgas piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, 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 mitmesugused 
poliitikameetmed ning strateegiad ja 
tegevuskavad, mis on mõeldud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, tõrjutud kogukonnad (nt romad), 
rändajad, haiged, sh kroonilisi haigusi 
põdevad inimesed, mitmete sotsiaalsete 
probleemidega kokku puutuvad kodutud 
inimesed ja palgavaesed. Peale selle tuleks 
tähelepanu pöörata piirkondadele, kust 
peamiselt noored andekad inimesed 
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kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

lahkuvad kehva majandusliku, sotsiaalse 
ja demograafilise olukorra tõttu. ESF+ 
peaks edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, sh paremate 
internetikasutus- ja seega ka 
kaugtöövõimaluste abil, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu tervishoid ja pikaajaline 
hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 15

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 

(19) ESF+ peaks aitama leevendada 
vaesust, toetades riiklikke ning vajaduse 
korral piirkondlikke ja kohalikke 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, innustatakse 
liikmesriike eraldama vähemalt 4 % 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 
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lihtsamaid eeskirju. suhtes kohaldatakse lihtsamaid eeskirju.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Kuna pidevalt on vaja suurendada 
jõupingutusi rändevoogude haldamise 
käsitlemiseks liidus tervikuna ning selleks, 
et tagada solidaarsus- ja vastutuse jagamise 
tegevuse sidus, tugev ja järjepidev 
toetamine, peaks ESF+ täiendusena 
Varjupaiga- ja Rändefondist toetatavatele 
meetmetele andma toetust, et edendada 
kolmanda riigi kodanike, sealhulgas 
pagulaste ja varjupaigataotlejate sotsiaal-
majanduslikku lõimimist ning rändajate 
paremat integreerimist tööturul.
Liikmesriigid peaksid eraldama ESF+ 
vahenditest asjakohase summa kohalikele 
omavalitsustele, et rahuldada rändajate 
lõimimise vajadusi kohalikul tasandil.

Muudatusettepanek 17

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 

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

asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi, mis on 
seotud struktuursete probleemidega, mida 
on asjakohane käsitleda ESF+ 
rakendusalasse kuuluvate mitmeaastaste 
investeeringute kaudu, eelkõige nende 
puhul, mis on antud esimesel 
programmitöö aastal ja vahehindamisel 
ning mis on kooskõlas ESF+ 
kontseptsiooniga. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid protsessi vajalikul 
määral kaasama piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused, et tagada ESF+ 
koostöös liikmesriikidega täidetava 
eelarvega haru ja terviseharu ning 
reformide tugiprogrammi
(reformitoetusvahendi ja tehnilise toetuse 
vahendi) omavaheline sidusus, 
koordineerimine ja vastastikune 
täiendavus. Eelkõige peaksid komisjon ja 
liikmesriik kindlustama menetluse kõigis 
etappides tulemusliku koordineerimise, et 
tagada rahastamisallikate (sh tehnilise 
toetuse) vahel järjepidevus, sidusus, 
vastastikune täiendavus ja sünergia, 
järgides partnerluse põhimõtet.

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. 
Lähtudes üksikisikutele suunatud 
meetmetest, mida programmitöö 
perioodil 2014–2020 toetati noorte 

(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 ja noorte 
pääsu kvaliteetsetele töökohtadele, sh 
noortegarantii kavade rakendamise kaudu. 
Lähtudes üksikisikutele suunatud 
meetmetest, mida programmitöö 
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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.

perioodil 2014–2020 toetati noorte 
tööhõive algatuse raames, peaksid 
liikmesriigid ja nende piirkonnad 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, sh programmide kaudu, 
millega arendatakse ettevõtlust. 
Liikmesriigid peaksid samuti investeerima 
meetmetesse, mille eesmärk on hõlbustada 
koolist tööellu üleminekut ning kujundada 
ümber ja kohandada tööturuasutusi, et 
pakkuda noortele ja eelkõige vähekaitstud 
noortele vajadusekohast toetust. 
Asjaomased liikmesriigid peaksid
eraldama 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 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Liikmesriigid peaksid tagama 
kõnealuste fondide toetatavate meetmete 
koordineerimise ja vastastikuse 
täiendavuse ning hõlbustama ELi 
keskmiste näitajatega võrreldes vähem 
arenenud piirkondade tasakaalustatud 
arengut.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

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

(25) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklitele 174 ja 349 ning 1994. aasta 
ühinemisakti protokolli nr 6 artiklile 2 on 
äärepoolseimatel ja põhjapoolsetel hõredalt 
asustatud piirkondadel õigus erimeetmetele 
ühise poliitika ja ELi programmide raames. 
Need piirkonnad vajavad eritoetust, sest 
neis valitsevad rasked ja püsivad 
ebasoodsad tingimused.

Muudatusettepanek 21

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 (ühissätete määruse artikkel 
6). Seepärast on väga tähtis, et 
liikmesriigid kaasavad kooskõlas riigis 
kehtivad õigusliku ja institutsioonilise 
raamistikuga eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvasse ESF+ rakendamisse 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
sest nemad tunnevad piirkondliku tasandi 
vajadusi kõige paremini, ning 
kannustavad sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonda osalema.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Et paremini kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
soodustada ja toetada uuenduslikke 

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

lahendusi, on ülimalt tähtis toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikumaks muutmiseks on väga 
oluline, et uuenduslikke lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu kohalikul 
tasandil, ja seepärast on sel puhul 
õigustatud eritoetuse andmine ESF+-ist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Euroopa Liit ja kõik selle 
liikmesriigid on ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni osalised.

Muudatusettepanek 24

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 

(28) Liikmesriigid peaksid muu hulgas 
riikliku ja piirkondliku tasandi 
korraldusasutuste kaudu ning ka 
komisjon peaks 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 ning 
pensioni osas. Samuti peaksid nad tagama, 
et ESF+ edendab kõigi võrdseid võimalusi 
ja hoiab ära diskrimineerimist kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 10 ning 
edendab puuetega ja kroonilisi haigusi 
põdevate inimeste kaasamist ühiskonda 
teistega võrdsetel tingimustel ja aitab 
rakendada puuetega inimeste õiguste 
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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.

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. Selleks tuleks koostada 
riiklik/piirkondlik strateegia ja 
tegevuskava, mille alusel pere- ja 
kogukonnapõhisele hoolekandele üle 
minna. ESF+-ist ei tuleks toetada ühtegi 
tegevust, mis aitab kaasa segregatsioonile 
või sotsiaalsele tõrjutusele. Määruses (EL) 
nr [uus ühissätete määrus] on sätestatud, et 
kulude rahastamiskõlblikkuse eeskirjad 
tuleb kehtestada riigi tasandil teatavate 
eranditega, mille jaoks on vaja kehtestada 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
haru käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 25

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, eeldusel et 
need andmed on nõuetekohaselt kaitstud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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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 
avaliku sektori tööturuasutuste 
omavahelise tiheda koostöö ja nende tiheda 
koostöö komisjoniga. Euroopa 
tööturuasutuste ja piiriüleste talituste 
võrgustik peaks edendama 
sotsiaalpartnerite osalusel tööturgude 
paremat toimimist, hõlbustades õiglastel 
tingimustel töötajate vabatahtlikku
piiriülest liikuvust ja tööturge käsitleva 
teabe suuremat läbipaistvust. ESF+ 
rakendusalasse kuulub ka sihipäraste 
liikuvuskavade väljatöötamine ja 
toetamine, et täita kvaliteetsed vabad 
töökohad seal, kus tööturul on kindlaks 
tehtud puudujääke.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Riikidevahelisel koostööl on suur 
lisaväärtus, mistõttu kõik liikmesriigid 
peaksid seda toetama, välja arvatud 
põhjendatud juhtudel, võttes arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet. Samuti 
tuleb tugevdada komisjoni kui kogemuste 
vahetusele kaasaaitaja ja algatuste 
elluviimise koordineerija rolli.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 

(36) Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
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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.

avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet piirkondlikele ja
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 29

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 
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.

(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 
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 riigi, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil uuenduslikke, tõhusaid ja 
kestlikke tervishoiusüsteeme ning 
hõlbustada Euroopa kodanike juurdepääsu 
parematele ja ohutumatele 
tervishoiuteenustele.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Kuna piirkonnad on erineval 
arengutasemel ja ka sotsiaalsed olud on 
Euroopas erinevad, peaks ESF+ olema 
piisavalt paindlik, et piirkondlikke ja 
territoriaalseid eripärasid saaks arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „sotsiaalse kaasamise meetmed“ –
protsess, mille eesmärk on võidelda 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, 
tagada võrdsed võimalused ning luua 
tingimused, et ühiskonnas täiel määral ja 
aktiivselt osaleda;

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 

13) „enim puudust kannatavad 
isikud“ – füüsilised isikud (üksikisikud, 
perekonnad – sh üksikvanemaga 
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 
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võimaldavad suunata abi enim puudust 
kannatavatele isikutele teatavates 
geograafilistes piirkondades;

võivad sisaldada elemente, mis 
võimaldavad suunata abi enim puudust 
kannatavatele isikutele teatavates 
geograafilistes piirkondades;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) „sotsiaalne kaasamine“ – eriti 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste 
võimaluste suurendamise kaudu 
tingimuste parandamine ühiskonnas 
osalemiseks;

Muudatusettepanek 34

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
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, et saavutada kestlike töökohtade 
loomise kaudu suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse, sotsiaalne kaasamine ning 
oskustega ja vastupanuvõimeline tööjõud, 
kes on praeguses ja tulevases 
töökeskkonnas toimetulekuks valmis, 
kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 17. novembril 2017 välja 
kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas 
sisalduvate põhimõtete ja õigustega, ning 
aidata sellega kaasa liidu eesmärgile 
suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
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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, täiustab ja täiendab 
liikmesriikide riigi, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi poliitikat, mille eesmärk 
on tagada võrdsed võimalused, sooline 
võrdõiguslikkus, tööturule pääs, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse ja kaasamine 
ning inimeste tervise väga hea kaitse, nagu 
on sätestatud Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koostöös liikmesriikidega toimuva
eelarve täitmise raames abi selle osa puhul, 
mis vastab artikli 4 lõikes 1 esitatud 
erieesmärkidele (edaspidi „eelarve jagatud 
täitmise alla kuuluv ESF+ haru“), ning

a) jagatud eelarve täitmise raames, 
võttes arvesse piirkondlikke omavalitsusi, 
kui see on liikmesriikide institutsioonilises 
ja õigusraamistikus ette nähtud, abi selle 
osa puhul, mis vastab artikli 4 lõikes 1 
esitatud erieesmärkidele (edaspidi „eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluv ESF+ haru“), 
ning

Muudatusettepanek 37

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, vaesusevastase võitluse, 
sotsiaalse kaasavuse ja tervise 
poliitikavaldkonna erieesmärke ning aitab 
seega ühtlasi täita [tulevase ühissätete 
määruse] artiklis [4] sätestatud 
poliitikaeesmärki „Sotsiaalsem Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamise kaudu“:
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Muudatusettepanek 38

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, sh 
suure tööpuuduse tõttu eelkõige noorte, 
aga ka tõrjutud või ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade, puuetega inimeste, maa-
, mägi- või mahajäänud 
linnapiirkondades elavate inimeste, 
pensionieale lähenevate inimeste,
pikaajaliste töötute ning tööturult 
eemalejäänud isikute võimalusi saada 
kvaliteetne töökoht ning edendada
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist ja 
muud ettevõtlust, sh VKEde arengut, 
millega kaasnevad spetsiaalsed 
koolitusprogrammid, ja sotsiaalmajandust, 
muu hulgas töökohapõhise õppe ja 
praktika kaudu;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 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 ja integreerida 
tööturuasutusi ja -teenuseid riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 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 vabatahtlikuks 
liikuvuseks tööturul, sh piiriülesel 
tasandil, ning parandada töökohtade 
kvaliteedi kõiki aspekte;

Muudatusettepanek 40
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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) toetada ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust, naiste osalemist 
tööturul, pensioniõiguste omandamist, 
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;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iv) muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks,
paindlikumaks ja tööturule vastavamaks, 
et toetada peamiste pädevuste, sh 
digioskuste omandamist, võtta ühiskonna 
pidevat muutumist arvesse ja toetada e-
kaasatust;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

v) edendada eelkõige tõrjutud ja 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
ning linna- ja maapiirkondades ning 
äärealadel elavate inimeste võrdset 
võimalust saada kvaliteetset ja kaasavat 
haridust ja koolitust, pöörata piisavat 
tähelepanu haridussüsteemist varakult 
lahkumisele, alates alusharidusest ja 
lapsehoiust kuni üld- ja kutsehariduse ja -
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hõlbustada kõigile võimalikku õpirännet; õppe ning kolmanda taseme hariduseni, 
samuti täiskasvanuharidusele ja -
koolitusele, ning sellise hariduse ja 
koolituse läbimist, sh hõlbustada kõigile 
võimalikku õpirännet ja suurendada 
puuetega inimeste õppimisvõimalusi;

Muudatusettepanek 43

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 pidev-, mitteformaalset 
ja informaalset 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, edendada ühiskonnas osalemist 
ja lahendada ühiskondlikke probleeme;

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vii) soodustada aktiivset kaasamist, et 
edendada võrdseid võimalusi ja aktiivset 
osalemist, ning parandada tööalast 
konkurentsivõimet ja ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade võimalusi 
saada töökoht;

Muudatusettepanek 45

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

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

viii) edendada kolmandate riikide 
kodanike, sh rahvusvahelise kaitse all 
olevate pagulaste ja rändajate ning 
tõrjutud kogukondade, nt romade sotsiaal-
majanduslikku lõimimist ning rändajate 
paremat integreerimist tööturul;

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi a) tugevdada avaliku sektori asutuste 
ja sidusrühmade institutsioonilist 
suutlikkust ning tõhustada avalikku 
haldust;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt xi b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xi b) tõhustada tõrjutud kogukondade, 
rändajate ja ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade sotsiaal-majanduslikku 
lõimimist integreeritud meetmete, 
sealhulgas eluaseme võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 

1. arukam Euroopa, mille 
saavutamiseks tuleb arendada ja vastavalt 
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peamise progressi võimaldava 
tehnoloogiaga seotud oskuste 
arendamine, tööstusüleminekuga seotud 
valdkondlik koostöö oskuste ja ettevõtluse 
alal, teadlaste koolitamine, 
kõrgharidusasutuste, kutseharidus- ja -
õppeasutuste, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ning ettevõtete ja 
klastrite vaheliste võrgustike ja 
partnerlussuhete loomine, samuti mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
ja sotsiaalmajanduse toetamine;

uute tehnoloogiate arengule pidevalt 
täiendada aruka spetsialiseerumise oskusi
ning peamiste progressi võimaldavate 
tehnoloogiate, keskkonnahoidlike 
töökohtade ja kestliku arenguga seotud 
oskusi, teha oskuste ja ettevõtluse 
arendamisel, teadlaste, mentorite ja 
treenerite koolitamisel, eelkõige 
inimkapitali ja inimressursside 
arendamise valdkonnas, valdkondliku 
koostööd, luua kõrgharidusasutuste, 
kutseharidus- ja -õppeasutuste, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ning ettevõtete ja 
klastrite vahel võrgustikke ja 
partnerlussuhteid ning toetada mikro-, 
väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid, sotsiaalmajandust ja 
kutseorganisatsioone;

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, milleks tuleb 
kliimamuutustest teavitamisega seotud 
ametialase tegevuse eri etappides 
parandada haridus- ja koolitussüsteeme, 
kohandada oskusi ja kvalifikatsioone, 
täiendada töötavate isikute ja tööotsijate 
oskusi ning luua keskkonna-, kliima- ja 
energeetika-, ringmajandus- ja 
biomajandussektoris uusi 
keskkonnahoidlikke töökohti.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa, mis on kodanikele 
lähemal vaesuse vähendamise ja 
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sotsiaalse kaasamise meetmete abil, võttes 
arvesse linna-, maa- ja 
rannikupiirkondade eripära, et kaotada 
linnades ja muudes piirkondades sotsiaal-
majanduslik ebavõrdsus.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. ESF+ jaoks kättesaadavad 
vahendid moodustavad 27,5% tööhõive ja 
majanduskasvu eesmärgi 
investeeringutest (s.o 99 786 000 000 
eurot 2018. aasta hindades), välja arvatud 
tervishoiule, tööhõivele ja sotsiaalsele 
innovatsioonile ette nähtud summa.

Muudatusettepanek 52

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. Nende ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus edendatakse ühtlasi kõigi võrdseid 
võimalusi ja puuetega inimeste võimalusi 
neis programmides ja tegevustes osaleda 
ning hoitakse ära diskrimineerimine soo, 
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse põhjal.

Muudatusettepanek 53
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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 eesmärkide raames, sh 
üleminek hoolekandeasutuste kasutamiselt 
pere- ja kogukonnapõhisele hoolekandele.

2. Liikmesriigid ja komisjon toetavad 
lõikes 1 osutatud põhimõtete edendamiseks 
samuti konkreetseid sihipäraseid meetmeid 
ning riiklike ja piirkondlike strateegiate ja 
tegevuskavade väljatöötamist ESF+ mis 
tahes eesmärkide raames, sh mõistlik
üleminek hoolekandeasutuste kasutamiselt 
pere- ja kogukonnapõhisele hoolekandele.

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud ESF+ vahendid 
sekkumistele, milles käsitletakse nende
riiklikes reformikavades, Euroopa 
poolaasta raames ning ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 
lõike 4 kohaselt vastu võetud asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud 
probleeme, ning võtavad arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 
põhimõtteid ja õigusi.

Liikmesriigid kasutavad eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud ESF+ vahendeid 
muu hulgas oma riikliku ja piirkondliku 
tasandi korraldusasutuste kaudu 
sekkumismeetmetele, mille abil 
lahendatakse probleeme ja täidetakse 
eesmärke, mis kuuluvad ESF+ 
kohaldusalasse ja selle otstarbe alla ning 
mille liikmesriigid on kindlaks teinud 
piirkondlikes strateegiates, riiklikes 
reformikavades ja Euroopa poolaasta 
sotsiaalvaldkonna tulemustabelit arvesse 
võttes riigipõhistes soovitustes, mis on 
vastu võetud ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 
kohaselt, järgivad Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sätestatud põhimõtteid ja õigusi
ning võttavad arvesse kohaliku, 
piirkondliku ja riigi tasandi 
investeerimisvajadusi ja kohapealset 
vastutust reformide eest.
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Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon 
soodustavad nii kavandamisetapis kui ka 
rakendamise ajal sünergiat ning tagavad 
koordineerimise, vastastikuse täiendavuse 
ja sidususe ESF+ ja muude liidu fondide, 
programmide ja vahendite, nagu Erasmuse 
programmi, Varjupaiga- ja Rändefondi 
ning reformide tugiprogrammi, sh 
reformitoetusvahendi ja tehnilise toetuse 
vahendi vahel. Liikmesriigid ja vajaduse 
korral komisjon optimeerivad 
koordineerimismehhanisme, et vältida 
topelttööd ning tagada tihe koostöö
sidusate ja ühtlustatud toetusmeetmete 
rakendamise eest vastutavate osaliste
vahel.

Liikmesriigid soodustavad oma riiklike ja 
piirkondlike korraldusasutuste kaudu ja 
vajaduse korral soodustab ka komisjon nii 
kavandamisetapis kui ka rakendamise ajal 
sünergiat ning tagavad koordineerimise, 
vastastikuse täiendavuse ja sidususe ESF+ 
ja muude liidu fondide, nt Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide ning 
eeskätt Euroopa Regionaalarengu Fondi 
ja Ühtekuuluvusfondi ning programmide 
ja vahendite, nagu programmid 
„Erasmus“ ja „Euroopa horisont“, 
Varjupaiga- ja Rändefondi ning reformide 
tugiprogrammi, sh reformitoetusvahendi ja 
tehnilise toetuse vahendi vahel, ilma et see 
piiraks artiklites 3 ja 4 sätestatud ESF+ 
eesmärke. Liikmesriigid ja vajaduse korral 
komisjon optimeerivad 
koordineerimismehhanisme, et vältida 
topelttööd ning tagada integreeritud 
tegutsemisviiside, sidusate ja ühtlustatud 
toetusmeetmete rakendamise eest 
vastutavate korraldusasutuste vahel tihe 
koostöö.

Muudatusettepanek 56

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 

2. Liikmesriigid eraldavad oma ESF+ 
vahenditest, mis on eraldatud eelarve 
jagatud täitmise raames, piirkondlikke 
eripärasid arvesse võttes asjakohase 
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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+ 
rakendusalasse, nagu on sätestatud 
artiklis 4.

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+ 
rakendusalasse, nagu on sätestatud 
artiklis 4, ning sellele lisaks tagatakse 
korraldusasutuse tasandil piisav 
paindlikkus teha EFS+ investeeringute 
prioriteedid ja valdkonnas kindlaks 
kohalikke/piirkondlikke probleeme 
arvestades, ning võttes arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 
põhimõtteid ja õigusi, samuti suurema 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
lähenemise parandamise eesmärki.

Muudatusettepanek 57

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 vajaduse 
korral 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 
sotsiaalkaitsesüsteemide 
nüüdisajastamine ja kolmanda riigi 
kodanike sotsiaal-majandusliku lõimimise 
edendamine. Liikmesriigid võivad seda 
eraldist kasutada muude probleemide kui 
töötus lahendamiseks, et toetada 
vaesusevastaseid meetmeid, mis ulatuvad 
aktiivsetest tööturumeetmetest kaugemale.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1
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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 xi kohase enim puudust 
kannatavate inimeste sotsiaalset 
kaasamist ja/või materiaalset puudust 
käsitleva erieesmärgi jaoks.

Selgitus

Kui eraldis oleks vähemalt 4 %, saaks ühtlasi summa, mis eraldatakse praegusest Euroopa 
abifondist enim puudust kannatavate isikute jaoks (2014.–2020. aastal 4 miljardit eurot), 
samaks jätta. Liikmesriikidel peaks olema õigus ise otsustada, kas nad soovivad pakkuda 
enim puudust kannatavatele inimestele olenevalt nende riigisisesest olukorrast toiduabi, 
materiaalset abi või sotsiaalse kaasamise meetmeid.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid, kus Eurostati andmete 
põhjal ületab 2019. aastal mittetöötavate ja 
mitteõppivate 15–29aastaste noorte määr 
liidu keskmist, eraldavad 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, 
praktikasüsteemide ja koolist tööellu 
üleminekut, ettevõtlust, haridus- ja 
koolitussüsteemi naasmise viise ning teise 
võimaluse haridust, eelkõige noortegarantii 
kavade rakendamise parimaid tavasid 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil silmas 
pidades.
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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, pöörates rahvastikukao 
ärahoidmiseks põhitähelepanu 
maapiirkondadele, ning näevad ette 
sihipärased kaasamismeetmeid.
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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. Liikmesriigi riigi ja piirkondliku 
tasandi korraldusasutused tagavad, et 
kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud 
ühissätete määruse artiklis 6, sh Euroopa 
partnerluse käitumisjuhendis, osalevad 
kõigis ESF+ ettevalmistamise, 
rakendamise, seire ja hindamise etappides 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, 
sotsiaal- ja majanduspartnerid,
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
toetusesaajad. See kehtib sellise tööhõive-, 
haridus- ja sotsiaalse kaasamise poliitika 
rakendamise kohta, mida toetatakse 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ 
haru raames.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid eraldavad igas 
programmis eelarve jagatud täitmise 

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

raames eraldatud ESF+ vahenditest 
vähemalt 2 % kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste, sotsiaal- ja
majanduspartnerite ning
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 4 osutatud vahendid 
kavandatakse spetsiaalse prioriteedi või 
programmi raames.

Artikli 7 lõikes 4 osutatud vahendid 
kavandatakse spetsiaalse prioriteedi või 
programmi raames. Selle prioriteedi või 
programmi kaasrahastamise määr on 
85 %.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõike 5 kohane toetus 
kavandatakse spetsiaalse prioriteedi raames 
ja sellega toetatakse artikli 4 lõike 1 
punktis i sätestatud erieesmärki.

Artikli 7 lõike 5 kohane toetus 
kavandatakse spetsiaalse prioriteedi raames 
ja sellega toetatakse artikli 4 lõike 1 
punktides i ja v sätestatud erieesmärki.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed, millega käsitletakse asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes ja Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme, nagu on osutatud artikli 7 
lõikes 2, kavandatakse ühe või mitme 
spetsiaalse prioriteedi raames.

Meetmed, millega käsitletakse asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes ja Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
probleeme, nagu on osutatud artikli 7 
lõikes 2, kavandatakse ühe või mitme 
spetsiaalse prioriteedi raames. Kuna 
riigipõhised soovitused esitatakse igal 
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aastal, kuid ESF+ programmitöö kestab 
mitu aastat, tagatakse korraldusasutuse 
tasandil piisav paindlikkus, et teha ESF+ 
investeeringute prioriteedid ja valdkonnad 
kindlaks konkreetseid kohalikke või 
piirkondlikke probleeme arvesse võttes.
Liikmesriigid tagavad nende prioriteetide 
järjepidevuse, sidususe ja koostoime 
Euroopa sotsiaalõiguste samba, Pariisi 
kokkuleppe ja kestliku arengu 
eesmärkidega. Korraldusasutuse tasandil 
tagatakse piisav paindlikkus, et teha 
ESF+ investeeringute prioriteedid ja 
valdkonnad kindlaks kohalikke või 
piirkondlikke probleeme arvesse võttes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Integreeritud territoriaalne areng

ESF+-ist võib toetada integreeritud 
territoriaalset arengut määruse (EL) 
2018/xxxx [uus ühissätete määrus] artikli 
4 lõikes 2 osutatud mõlema eesmärgi 
programmide raames kooskõlas 
kõnealuse määruse [uus ühissätete 
määrus] III jaotise II peatükiga. 2. 
Liikmesriigid rakendavad ESF+-ist 
toetatavat integreeritud territoriaalset 
arengut üksnes määruse (EL) 2018/xxxx 
[uus ühissätete määrus] artiklis [22] 
osutatud vormide kaudu.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b
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Riikidevaheline koostöö

Liikmesriigid võivad eriprioriteedi 3 
raames toetada riikidevahelise koostöö 
meetmeid. Riikidevahelise koostöö 
meetmeid võib kavandada mis tahes 
erieesmärgi raames, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktides i–x. 
Maksimaalset kaasrahastamismäära võib 
selle prioriteedi puhul tõsta kuni 95 %ni, 
kui kuni 5 % riigi ESF+ eraldisest, mis 
rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
raames, eraldatakse selliste prioriteetide 
jaoks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuenduslikud meetmed Uuenduslikud meetmed ja integreeritud 
territoriaalne areng

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid toetavad ESF+ 
kaudu sotsiaalse innovatsiooni meetmeid 
ja sotsiaalset eksperimenteerimist, sh 
väikeses ulatuses katsetatud uuenduslike 
tegutsemisviiside kasutuselevõtt, või 
tugevdavad alt üles suunatud käsitlusi, mis 
põhinevad eelkõige kohaliku ja 
piirkondliku tasandi avaliku sektori 
asutuste, erasektori ja 
kodanikuühiskonnaga loodud partnerlusel, 
nt kohalikud tegevusrühmad, kes 
kavandavad ja rakendavad kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiaid, mille 
puhul võetakse arvesse kohalikke olusid.
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Muudatusettepanek 70

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 ning integreeritud 
territoriaalset arengut võib kavandada mis 
tahes erieesmärgi raames, mis on sätestatud 
artikli 4 lõike 1 punktides i–x.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik liikmesriigid määravad 
vähemalt ühe prioriteedi lõigete 1 või 2 
või mõlema rakendamiseks. Maksimaalset 
kaasrahastamismäära võib nende 
prioriteetide puhul suurendada kuni 
95 %ni, kui kuni 5 % riigi ESF+ 
eraldisest, mida rakendatakse eelarve 
jagatud täitmise raames, eraldatakse 
selliste prioriteetide jaoks.

4. Vähemalt 10 % ESF+ riikliku 
tasandi vahenditest eraldatakse lõigete 1 
või 2 või mõlema rakendamiseks.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Üksikisikuid puudutavad näitajad 
tuleb igal juhul eristada soo alusel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toitu ja/või esmast materiaalset abi võib 
pakkuda enim puudust kannatavatele 
isikutele kas otse või kaudselt 
elektrooniliste vautšerite või kaartide kujul, 
tingimusel et nende eest saab üksnes toitu 
ja/või esmast materiaalset abi, mis on 
sätestatud artikli 2 punktis 3.

Toitu ja/või esmast materiaalset abi võib 
pakkuda enim puudust kannatavatele 
isikutele kas otse või kaudselt 
elektrooniliste vautšerite või kaartide kujul, 
tingimusel et nende eest saab üksnes toitu 
ja/või esmast materiaalset abi, mis on 
sätestatud artikli 2 punktis 3, ja et nendega 
ei asendata ühtegi olemasolevat 
sotsiaaltoetust.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toidu ja/või esmase materiaalse abi 
ostu kulud, sh kulud, mis on seotud toidu 
ja/või esmase materiaalse abi veoga 
toetusesaajatele, kes toitu ja/või esmase 
materiaalse abi lõppsaajatele kätte 
toimetavad;

a) toidu ostu kulud, soodustades 
kohalike toiduainete ostmist, ja/või esmase 
materiaalse abi ostu kulud, sh kulud, mis 
on seotud toidu ja/või esmase materiaalse 
abi veoga toetusesaajatele, kes toitu ja/või 
esmase materiaalse abi lõppsaajatele kätte 
toimetavad;

Muudatusettepanek 76
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) haldus-, veo- ja ladustamiskulud, 
mille on kandnud toetusesaajad, kes 
osalevad toidu ja/või esmase materiaalse 
abi jagamises enim puudust kannatavate 
isikutele, ning mis arvutatakse kindla 
määrana, mis on 5 % punktis a osutatud 
kuludest; või 5 % kooskõlas määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikliga 16 kõrvaldatud 
toiduainete väärtusest;

c) haldus-, veo- ja ladustamiskulud, 
mille on kandnud toetusesaajad, kes 
osalevad toidu ja/või esmase materiaalse 
abi jagamises enim puudust kannatavate 
isikutele, ning mis arvutatakse kindla 
määrana, mis on 5 % punktis a osutatud 
kuludest; või 5 % kooskõlas määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikliga 16 kõrvaldatud 
toiduainete väärtusest; korraldusasutus 
võib kehtestada kõrgema kindla määra, 
kasutades ausat, õiglast ja kontrollitavat 
arvutusmeetodit, mis põhineb i) 
statistilistel andmetel, muul objektiivsel 
teabel või eksperdi hinnangul või ii) 
toetusesaaja varasemat tegevust 
käsitlevatel tõendatud andmetel.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) toiduannetuste kogumise, veo, 
ladustamise ja jagamise ning sellega 
otseselt seotud teadlikkuse suurendamise 
alase tegevuse kulud;

d) toiduannetuste kogumise, veo, 
ladustamise ja jagamise ning sellega 
otseselt seotud teavitamismeetmete ning 
teadlikkuse suurendamise alase tegevuse 
kulud;

Muudatusettepanek 78

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 

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

vabu töökohti teatavates sektorites, 
keskendudes valdkondadele, kus valitseb 
tööjõupuudus, teatavatel erialadel, 
teatavates riikides ja piirialades või 
teatavate rühmade puhul (nt vähekaitstud
isikud);

Muudatusettepanek 79

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 vähekaitstud
isikutele tööd andvate ja noorte inimeste 
poolt maapiirkondades (rahvastikukao 
vältimiseks) asutatud mikroettevõtjate 
mikrorahastamisega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) toetada artiklis 4 osutatud 
valdkondades liidu tasandi lõimimist ja 
võrgustike loomist ning dialoogi 
asjakohaste sidusrühmadega ja nende vahel 
ning aidata suurendada nende 
sidusrühmade, sh avalike tööturuasutuste, 
sotsiaalkindlustusasutuste, 
mikrorahastamisasutuste ja sotsiaalseid 
ettevõtteid rahastavate asutuste 
institutsioonilist suutlikkust;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eelkõige järgmiste osaliste
suutlikkuse suurendamine:

c) lõimimine ja suutlikkuse 
suurendamine, eelkõige:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) osalevate riikide haldusasutused, 
sotsiaalkindlustusasutused ja 
tööturuasutused, kes vastutavad tööjõu 
liikuvuse edendamise eest, 
mikrorahastamisasutused ning sotsiaalseid 
ettevõtteid või muid sotsiaalse 
investeerimise osalejaid rahastavad 
asutused, samuti nende hulgas võrgustike 
loomise toetamine;

iii) osalevate riikide eelkõige 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
haldusasutused, sotsiaalkindlustusasutused 
ja tööturuasutused, kes vastutavad tööjõu 
liikuvuse edendamise eest, 
mikrorahastamisasutused ning sotsiaalseid 
ettevõtteid või muid sotsiaalse 
investeerimise osalejaid rahastavad 
asutused, samuti nende hulgas võrgustike 
loomise toetamine;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tugevdada liidus kriisideks 
valmisolekut, nende ohjet ja neile 
reageerimist, et kaitsta kodanikke 
piiriüleste terviseohtude eest:

a) tugevdada liidus kriisideks 
valmisolekut, nende ohjet ja neile 
reageerimist, sh piiriülese reageerimise 
segarühmade abil, et kaitsta kodanikke 
piiriüleste terviseohtude eest:

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võtta kriisideks valmisoleku, nende 
ohje ja neile reageerimise suutlikkuse 
suurendamise meetmeid;

i) võtta kriisideks valmisoleku, nende 
ohje ja neile reageerimise suutlikkuse 
suurendamise meetmeid, võttes arvesse 
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kliimamuutuste võimalikke tagajärgi; 

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toetada laboratoorset suutlikkust. iii) toetada laboratoorset suutlikkust, et 
hädaolukorras vajaduse korral kiiresti 
tegutseda;

Muudatusettepanek 86

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

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 ja 
vastupanuvõimelisemate tervisesüsteemide 
kujundamiseks ning paremaks tervise 
edendamiseks riigi, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil ning haiguste 
ennetamiseks tehtavate riiklike ja 
piirkondlike reformiprotsesside jaoks, 
käsitledes eelkõige Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme;

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) arendada ja rakendada 
lähenemisviise, millega reageerida 
tulevastele tervisesüsteemi probleemidele;

iv) arendada ja rakendada 
lähenemisviise, millega reageerida 
tulevastele riigi ja piirkondlikul tasandi
tervisesüsteemi probleemidele, 
keskendudes äärepoolseimatele 
piirkondadele;
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriülene koostöö ja partnerlus, sh 
piiriülestes piirkondades;

i) piiriülene koostöö ja partnerlus, sh 
piiriülestes ja äärepoolseimates
piirkondades;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tervisekriisideks valmisoleku 
õppused;

iii) tervisekriisideks valmisoleku 
õppused ja tegutsemisviiside kavandamine 
potentsiaalsete stsenaariumide põhjal;

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) suutlikkuse suurendamine, 
eelkõige:

c) lõimimine ja suutlikkuse
suurendamine, eelkõige:

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) andmevahetuseks vajaliku IT-
taristu kasutuselevõtu, tööshoidmise ja 
hoolduse toetamise kaudu;

iii) andmevahetuseks ja andmekaitse 
tagamiseks vajaliku IT-taristu 
kasutuselevõtu, tööshoidmise ja hoolduse 
toetamise kaudu;

Muudatusettepanek 92
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1b – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hoolekandeasutustes ja lastekodudes 
elavad lapsed

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

andmed ülemineku kohta 
hoolekandeasutuste teenustelt pere- ja 
kogukonnapõhisele hoolekandele

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetatavate mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, sh ühistute 
ja sotsiaalsete ettevõtete arv.

– toetatavate mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, sh 
liikmesriikide eriomaste õigusaktide 
kohaselt asutatud ühistute ja sotsiaalsete
ettevõtete ning teiste sotsiaalmajanduse
ettevõtete arv.

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Ühine vahetu tulemuse näitaja 
üksuste kohta:

– nende mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (sealhulgas 
liikmesriikide eriomaste õigusaktide 
kohaselt asutatud ühistud, ettevõtted ja 
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muud sotsiaalmajanduse ettevõtted) arv, 
kes alustasid oma tegevust pärast 
programmis osalemist.

Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) Ühine pikemaajaliste tulemuste 
näitaja üksuste kohta:

– nende mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (sealhulgas 
liikmesriikide eriomaste õigusaktide 
kohaselt asutatud ühistud, sotsiaalsed 
ettevõtted ja muud sotsiaalmajanduse 
ettevõtted) arv, kes kuus kuud pärast 
tegevuse alustamist endiselt tegutsevad.
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