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LÜHISELGITUS

Euroopas on tööta umbes 23 miljonit inimest ja 30 miljonit ähvardab sotsiaalne tõrjutus. Nagu 
on öeldud Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis, peab Euroopa Sotsiaalfond 
(ESF) täitma põhirolli strateegia „Euroopa 2020” sotsiaalsete ja tööhõive eesmärkide 
saavutamisel ning ESFi tuleks seetõttu pidada poliitiliseks prioriteediks ja vastavalt ka 
rahastada.

Vahenditest, mis ESFile 2014.−2020. aastaks ette on nähtud, ei räägita mitte kavandatud ESFi 
määruses, vaid ettepanekus, mis puudutab kõigi fondide ühissätete määrust1. Selle määruse 
artikli 84 lõikes 3 on sätestatud, et „[i]gas liikmesriigis eraldatakse Euroopa Sotsiaalfondile 
vähemalt 25% vähemarenenud piirkondade tarbeks määratud struktuurivahenditest, 40% 
üleminekupiirkondade ja 52% enamarenenud piirkondade tarbeks määratud 
struktuurivahenditest”. Kui neid määrasid ei vähendata, teeks see (2011. aasta püsivhindades) 
kokku vähemalt 84 miljardit eurot ja tähendaks seda, et ESF moodustaks struktuuri- ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kokku vähemalt 25% (vastavalt komisjon teatises „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” toodud arvutustele2). 2007.−2013. aasta 
finantsraamistikus oli ESFile 2011. aasta hindades ette nähtud 78 miljonit eurot, mis 
moodustas ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika vahenditest 22%. Kui komisjoni ESFi 
ettepanek vastu võetakse, on ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika koguvahenditega võrreldes 
tegemist suhtelise suurenemisega. Ei tohi aga unustada, et komisjoni ettepanekutes on ette 
nähtud, et ühtekuuluvus- ja struktuuripoliitika vahendite nominaalsumma külmutatakse 2013. 
aasta ülemmäära tasemel. Arvamuse koostaja on igati väiksema võimaliku osa kehtestamise 
poolt ja on seisukohal, et see tuleks igal juhul alles jätta, eriti kuna see on kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistikuga võrreldes uus asi. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et 
Euroopa Parlament väljendas ülalnimetatud resolutsioonis veendumust, et järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku vahendid peavad 2013. aasta tasemega võrreldes suurenema 
vähemalt 5%, et ühtekuuluvuspoliitikale käimasoleval finantsplaneerimise perioodil eraldatud 
summad tuleks järgmisel perioodil vähemalt säilitada ja et ESFi rahastamisel tuleb arvestada, 
et see on üks poliitilisi prioriteete.

Ühissätete määruse artikli 84 lõigetes 3 ja 5 on komisjon teinud ettepaneku eraldada 2,5 
miljardit eurot puudust kannatavatele isikutele mõeldud toiduabiks. See summa eraldataks 
liikmesriikide ESFi eraldiste arvelt. Kuna aga puudub kohane omaette õiguslik alus, milles 
oleks selgelt sätestatud, kuidas see programm toimiks, ning võttes arvesse komisjoni 
viimaseid avaldusi, puudub selle programmi tuleviku osas endiselt selgus.

ESFi määruses on komisjon teinud ettepaneku eraldada 20% ESFi vahenditest sotsiaalsele 
kaasamisele ning eelkõige meetmetele, mille eesmärk on võidelda noorte tööpuudusega ja 
peavoolustada toetus naiste ja meeste võrdõiguslikkusele ja mittediskrimineerimisele. 
Liikmesriigid koondavad iga rakenduskava eraldistest arenenumates piirkondades 80%, 
üleminekupiirkondades 70% ja vähem arenenud piirkondades 60% kuni neljale ESFi 
teematilisele eesmärgile. Vahendite koondamist vastavalt temaatilistele eesmärkidele tuleb 
arutada ühise strateegilise raamistiku ja liikmesriikidega sõlmitavate partnerluslepingute üle 
peetavatel läbirääkimistel. 
                                               
1 COM (2011) 615.
2 COM (2011) 500.



PE487.777v03-00 4/22 AD\906328ET.doc

ET

Muudest eelarvemõjuga sätetest tunneb raportöör heameelt komisjoni lihtsustamispüüete, 
eelkõige ühekordsetest maksetest ja ühikukulude astmestikest tulenevate lihtsustatud 
kuluvõimaluste üle. Raportöör rõhutab, et liikmesriikidel on lihtsustamises oluline osa. 

Ka usaldusväärne finantsjuhtimine ja läbipaistvus on olulisel kohal. Seepärast soovitab 
raportöör lisada rohkem viiteid praegu arutlusel olevale finantsmäärusele ning nõuab 
läbipaistvamaid ja objektiivsemaid tulemusnäitajaid. 

Raportöör rõhutab, et ESFi ja muude programmide, eelkõige kavandatud sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” vahelist koordineerimist ja koostoimet tuleb parandada. 
Selleks et oleks selge, millist programmi millisest vahendist rahastatakse, tuleks kindlaks 
määrata selged eesmärgid. Raportöör soovitab eelkõige paremini määratleda ESFiga seotud 
aktiivse kaasamise eesmärgi ning selgitada ESFi ja sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi vahelist seost. Praegu kasutatakse mõlemat vahendit sotsiaalse kaasamise ja 
Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) toetamiseks, kuid nende suhtes kohaldatakse eri 
halduseeskirju ja seetõttu kasutatakse neid eri tasanditel. Kuigi EURESt rahastataks peamiselt 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmist, on komisjon teinud ettepaneku toetada 
tööd, mida EURES teeb töölevõtmise ja sellega seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenuste vallas, nii riiklikul kui ka piiriülesel tasandil. Sotsiaalse kaasamise 
projekte võiks rahastada Euroopa Komisjon otse ja teha seda sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmist Progressi tegevussuuna alt ning hiljem võiks neid projekte 
edendada koos liikmesriikide poolse kaasrahastamisega laiemalt ESFi alt. ESF võiks oma 
kohaldusala piires edendada sotsiaalset innovatsiooni ka otse. Kui eluskestva õppe 
infrastruktuuri tuleks rahastada ESFist, siis elukestva õppe meetmeid tuleks rahastada 
kavandatud mitmeaastasest programmist „Erasmus kõigi jaoks”.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma kehtivad poliitilised prioriteedid, 
täita Lissaboni lepingus sätestatud uusi 
ülesandeid ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et 
isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 
2013. aasta tasemest vähemalt 5% 
suurem, oleks võimalik liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda 
kõigest piiratud panus; palub nõukogul, 
kui ta seda seisukohta ei jaga, selgelt 
näidata, millised poliitilised prioriteedid 
või projektid võiks täiesti kõrvale jätta, 
hoolimata nende tõendatud lisaväärtusest 
Euroopa jaoks;

_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
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Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
avaldas oma 7. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis1 selgesõnaliselt seisukohta, 
et järgmise mitmeaastase finantsperioodi 
ajal tuleb jätkata toiduabi jaotamise kava 
rakendamist, mille raames antakse liidus 
toiduabi enim puudust kannatavatele 
inimestele; nõuab, et komisjon teeks kõige 
sobivama õigusliku aluse kohta 
ettepaneku; rõhutab aga, et sotsiaalfondi 
ja enim puudust kannatavatele inimestele 
mõeldud programmi eesmärgid ei ole 
täpselt ühed ja samad;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0338.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sotsiaalfond peaks parandama 
tööhõivevõimalusi, edendama haridust ja 
elukestvat õpet ning arendama aktiivse 
kaasamise poliitikat kooskõlas nende 
ülesannetega, mis on sotsiaalfondile 
pandud aluslepingu artikliga 162, et seeläbi 
aidata kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele vastavalt 
aluslepingu artiklile 174. Vastavalt 
aluslepingu artiklile 9 peaks sotsiaalfond 
võtma arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

(2) Sotsiaalfond peaks parandama 
tööhõivevõimalusi, toetama püsivate 
töökohtade loomist, edendama haridust ja 
elukestvat õpet, arendama aktiivse 
kaasamise poliitikat ning võitlema vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu kooskõlas
aluslepingu artikliga 9 ja nende 
ülesannetega, mis on sotsiaalfondile 
pandud aluslepingu artikliga 162, et seeläbi 
aidata kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele vastavalt 
aluslepingu artiklile 174. Vastavalt 
aluslepingu artiklile 9 peaks sotsiaalfond 
võtma arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja 
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inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis (tulevikku investeerimise 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel) oli Euroopa 
Parlament seisukohal, et „suurimad 
Euroopa Liidu ees seisvaid ülesanded on 
liidu konkurentsivõime säilitamine, 
majanduskasvu suurendamine, võitlus 
suure tööpuuduse vastu, keskendumine 
korralikult toimivatele tööturgudele ja 
sotsiaalsetele tingimustele, et parandada
tööhõivet, inimväärse töö edendamine, 
töötajate õiguste tagamine kogu Euroopas 
ja töötingimuste parandamine ning 
vaesuse vähendamine”.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Samas resolutsioonis rõhutas 
Euroopa Parlament „Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) põhirolli ELi 2020. 
aasta strateegia sotsiaalsete ja tööhõive 
eesmärkide saavutamisel, oli „seisukohal, 
et sotsiaalfondil tuleks seetõttu pidada 
poliitiliseks prioriteediks ja vastavalt ka 
rahastada” ning pooldas „ESFi 
strateegilisemat rakendamist naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse, tööturule 
juurdepääsu ja taasintegreerimise 
edendamisel, võideldes töötuse, vaesuse ja 
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sotsiaalse tõrjutuse ning kõikide muude 
diskrimineerimise liikide vastu”.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) 2007.–2013. aasta 
finantsraamistikus oli Euroopa 
Sotsiaalfondile eraldatud (2011. aasta 
hindades) 78 miljardit eurot. Teatises 
„Euroopa 20201. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve”1 on komisjon teinud 
ettepaneku, mille kohaselt moodustaks 
ESF 2014.−2020. aasta 
finantsraamistikus ühtekuuluvus- ja 
struktuuripoliitikale ettenähtud 
vahenditest kokku vähemalt 25% (s.o 
2011. aasta hindades 84 miljardit eurot). 
Euroopa Sotsiaalfondist sõltub mitmete 
tööturumeetmete võtmine. Kui 
liikmesriigid nõuavad endiselt, et Euroopa 
Liidu üldeelarves tuleb saavutada suurem 
kokkuhoid, tuleb kogu liidus 
tööturumeetmeteks eraldatud raha 
vähendada, mistõttu muutub tööpuuduse 
vähendamine võimatuks.
______________
1 COM(2011)0500 final.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed probleemid, mis tulenevad 
majanduse üleilmastumisest, 
tehnoloogilistest muutustest ja tööjõu 
vananemisest ning üha suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest mõnedes sektorites ja 

(4) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed ja demograafilised
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, tehnoloogilistest 
muutustest ja tööjõu vananemisest ning üha 
suurenevast oskuste ja tööjõu puudusest 
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piirkondades. Nende nähtuste mõju on 
veelgi süvendanud hiljutine majandus- ja 
finantskriis, mille tulemusena suurenes 
tööpuudus eriti noorte ja muude haavatavas 
olukorras olevate inimeste (nt 
sisserännanud) seas. Sotsiaalfond peaks 
püüdma parandada tööhõivet ja toetama 
tööjõu liikuvust, investeerima haridusse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse, 
edendama sotsiaalset kaasatust ja võitlema 
vaesusega. Edendades tööturgude paremat 
toimimist töötajate riikidevahelise 
liikuvuse kaudu, peaks sotsiaalfond 
toetama eelkõige Euroopa tööturuasutuste 
süsteemi (EURESe tegevus) seoses 
töölevõtmise ja sellega seotud teabe, 
nõustamis- ja juhendamisteenustega nii 
riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

mõnedes sektorites ja piirkondades. Nende 
nähtuste mõju on veelgi süvendanud 
hiljutine majandus- ja finantskriis, mille 
tulemusena suurenes tööpuudus eriti noorte 
ja muude haavatavas olukorras olevate 
inimeste (nt sisserännanud) seas.
Sotsiaalfond peaks püüdma parandada ja 
luua tööhõivet ja toetama tööjõu liikuvust, 
investeerima haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse, edendama sotsiaalset 
kaasatust ja võitlema vaesusega.
Edendades tööturgude paremat toimimist 
töötajate riikidevahelise liikuvuse kaudu, 
peaks sotsiaalfond toetama Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi (EURESe 
tegevus) seoses töölevõtmise ja sellega 
seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenustega nii riiklikul kui ka 
piiriülesel tasandil. Euroopa Komisjon 
peaks EURESe tegevust süstemaatiliselt 
jälgima ja asjaomased tulemused 
avaldama.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
arengut ja konkurentsivõimet ning tagada, 
et inimesed suudaksid asjaomaste oskuste 
omandamise ja elukestva õppe võimaluste 
toel kohaneda selliste uute nähtustega nagu 
liikumine teadmistepõhise majanduse 
suunas, digitaalarengu tegevuskava, 
üleminek vähese CO2-heitega ja 
energiatõhusale majandusele. Oma 
esmatähtsate temaatiliste eesmärkide 
saavutamise kaudu saaks sotsiaalfond 
aidata kaasa nende ülesannetega 
toimetulemisele. Seoses sellega peaks 
sotsiaalfond toetama tööjõu siirdumist 
rohelisemate oskuste ja töökohtade suunas, 
eelkõige energiatõhususe, taastuvenergia ja 

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
arengut ja konkurentsivõimet ning tagada, 
et inimesed suudaksid asjaomaste oskuste 
omandamise ja elukestva õppe võimaluste 
toel kohaneda muutuvate majandus- ja 
sotsiaalsete tingimustega ning selliste uute 
nähtustega nagu liikumine teadmistepõhise 
majanduse suunas, digitaalarengu 
tegevuskava, üleminek vähese CO2-heitega 
ja energiatõhusale majandusele. Oma 
esmatähtsate temaatiliste eesmärkide 
saavutamise kaudu saaks sotsiaalfond 
aidata kaasa nende ülesannetega 
toimetulemisele. Seoses sellega peaks 
sotsiaalfond toetama tööjõu siirdumist 
rohelisemate oskuste ja töökohtade suunas, 
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säästva transpordi sektorites, võttes arvesse 
ELi kavatsust suurendada eri 
poliitikavaldkondade osaluse kaudu 
kliimaküsimuste peavoolustamise osa ELi 
eelarves vähemalt 20 protsendini.

eelkõige energiatõhususe, taastuvenergia ja 
säästva transpordi sektorites, võttes arvesse 
ELi kavatsust suurendada eri 
poliitikavaldkondade osaluse kaudu 
kliimaküsimuste peavoolustamise osa ELi 
eelarves vähemalt 20 protsendini.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse, ning 
toetama liikmesriike nende riiklike 
reformikavade elluviimisel. Eelkõige 
peaks sotsiaalfond suurendama aktiivset
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sotsiaalfondist toetust saanud 
tegevusega Euroopa tasandil saavutatud 
tulemuste hoolika seire ja parema 
hindamise tagamiseks tuleks kehtestada 
väljundi- ja tulemusnäitajate ühine kogum.

(8) Sotsiaalfondist toetust saanud 
tegevusega Euroopa tasandil saavutatud 
tulemuste hoolika seire ja parema 
hindamise tagamiseks tuleks kehtestada
läbipaistvate ja objektiivsete väljundi- ja 
tulemusnäitajate ühine kogum.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võttes arvesse asjaolu, et tööhõive ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamiseks on 
vaja ühtset ja terviklikku lähenemisviisi, 
tuleks sotsiaalfondist toetada 
valdkonnaüleste, territoriaalsetel alustel 
toimivate partnerluste loomist ja nende 
programme.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 
prioriteetide elluviimine aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust vastavalt 
aluslepingu artiklile 8. Hindamine on 
näidanud, kui oluline on võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures
arvesse soo aspekti, tagades samas, et 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
võetakse ka konkreetseid meetmeid.

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 
prioriteetide elluviimine aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust vastavalt 
aluslepingu artiklile 8. Hindamine on 
näidanud, kui oluline on võtta õigeaegselt 
ja järjekindlal viisil arvesse soo aspekti
programmide kõigi mõõtmete juures,
sealhulgas programmide 
ettevalmistamises, elluviimises, 
järelevalves ja hindamises, tagades samas, 
et soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
võetakse ka konkreetseid meetmeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Et see programm hõlmab teataval 
määral samu valdkondi mis sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programm, 
tuleks võtta meetmeid, millega vältida 
samade tegevuste ja algatuste 
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topeltrahastamist. Kuna sotsiaalfondist 
rahastatud tegevused, mida viiakse ellu 
halduskoostöö raames, langevad osaliselt 
kokku sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi tegevustega, 
mida hallatakse otse, tuleks peale selle 
võtta meetmeid, millega vältida eri 
haldusvormide kohaste tegevuste 
kattumist ja topeltrahastamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi koostoimet 
tuleks ära kasutada. Lisaks sellele peaksid 
Euroopa Sotsiaalfond, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond ning sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni mitmeaastane programm 
olema ühtselt struktureeritud, et 
suurendada nende tulemuslikkust, 
parandada kooskõlastamist ja vältida 
rahastamise kattumist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sotsiaalfondi kasutamise lihtsamaks 
muutmise ja vigade esinemise ohu 
vähendamise huvides ning arvestades 
fondist toetatava tegevuse eripära, on 
otstarbekas kehtestada sätted, mis 
täiendavad määruse (EL) nr [...] artikleid 

(16) Sotsiaalfondi kasutamise lihtsamaks 
muutmise ja vigade esinemise ohu 
vähendamise huvides ning arvestades 
fondist toetatava tegevuse eripära, on 
otstarbekas kehtestada sätted, mis 
täiendavad määruse (EL) nr [...] artikleid 
57 ja 58. Programmi eesmärkide 
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57 ja 58. saavutamiseks ja rahaliste vahendite 
optimaalseks kasutamiseks on kõige 
olulisem parandada programmi 
elluviimist ja raha kasutamist. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Programmi finantsjuhtimine peab 
olema usaldusväärne ning elluviimine 
võimalikult tulemuslik ja 
kasutajasõbralik, kuid samal ajal tuleb 
kõigile programmis osalejatele tagada 
õiguskindlus ja vahendi kasutamise 
võimalus. Et sotsiaalfondist rahastatakse 
tegevusi halduskoostöö raames, peaksid 
liikmesriigid hoiduma sellest, et 
kehtestada lisaeeskirju, mis muudavad 
raha kasutamise toetuse saajate jaoks 
keerulisemaks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Finantsmääruse artiklites 116 ja 
116a sätestatud ühekordsete maksete ja 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
kasutamine peaks toetuse saajale protsessi 
lihtsamaks muutma ning vähendama 
kõiki sotsiaalfondi projektipartnerite 
halduskoormust. Ühekordsete maksete 
puhul jääb võimalik jääk 
projektipartnerile.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
julgustada kasutama sotsiaalfondi 
rahastamisvahendite kaudu, et toetada
näiteks tudengeid, töökohtade loomist, 
tööjõu liikuvust, sotsiaalset kaasatust ja 
sotsiaalset ettevõtlust.

(17) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
julgustada kasutama sotsiaalfondi 
rahastamisvahendite kaudu, et toetada
tööalast konkurentsivõimet, eriti noorte 
seas, töökohtade loomist, tööjõu liikuvust, 
sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset 
ettevõtlust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjonile tuleks delegeerida ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja 
ühekordsete maksete määratlused ja 
nendega seotud maksimumsummad 
vastavalt toiminguliikidele ning määratleda 
poliitikavaldkonna põhiste garantiide 
konkreetsed eeskirjad ja tingimused. Eriti 
tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(18) Komisjonile tuleks delegeerida ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus 
võtta vastu õigusakte, et kehtestada
finantsmääruse vastavate sätete kohaselt
ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja 
ühekordsete maksete määratlused ja 
nendega seotud maksimumsummad 
vastavalt toiminguliikidele ning määratleda 
poliitikavaldkonna põhiste garantiide 
konkreetsed eeskirjad ja tingimused. Eriti 
tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Sotsiaalfond peaks andma 
liikmesriikide poliitikale reaalset 
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lisandväärtust ja seetõttu ei tohiks selle 
jagamisel olla automaatset seost 
liikmesriigi makromajanduslike 
tulemustega. 

Selgitus

Täiendavate karistuste kehtestamine võib juba niigi makromajanduslike probleemidega 
silmitsi sattunud riikide olukorda raskendada. Pigem ei tohiks sotsiaalfondi eelarvet 
suurendada, vaid see peaks olema suunatud liikmesriikide abistamisele majanduskasvu ja 
tööhõive loomisel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sotsiaalfond on rahvale kasulik, aidates 
muu hulgas selliseid ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi nagu pikaajalised töötud, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond ettevõtteid, süsteeme ja 
struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika vallas.

3. Sotsiaalfond on rahvale kasulik, aidates 
muu hulgas selliseid ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi nagu pikaajalised töötud,
noored ja madala kvalifikatsiooniga 
töötajad, puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond ettevõtteid, süsteeme ja 
struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika vallas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tööotsijate ja tööturult eemalejäänud 
inimeste juurdepääs 
töösaamisvõimalustele, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
ning tööalase liikuvuse toetamine;

i) tööotsijate ja tööturult eemalejäänud 
inimeste juurdepääs töösaamisvõimalustele
ja tööhõiveteenustele, sealhulgas kohaliku 
tähtsusega tööhõivealgatused, ning 
tööalase liikuvuse toetamine;
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) tööturul ebasoodsas olukorras 
olevate isikute, eelkõige puudega inimeste 
tööhõive toetamine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) põhioskuste, eelkõige ettevõtluse ja 
tööalase konkurentsivõime edendamise 
alane koolitus;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse vastu võitlemine järgmiste 
vahenditega:

(c) Aktiivse sotsiaalse kaasamise
edendamine ning vaesuse vastu võitlemine 
järgmiste vahenditega:

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 − punkt c − alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) aktiivne kaasamine järgmiselt:

– aktiivne kaasamine tervikliku 
lähenemisega, eelkõige tööealiste inimeste 
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tööhõivevõimaluste parandamiseks ja 
nende toetamiseks, millega toetatakse 
kaasamise, heade töötingimuste ja 
sotsiaalse kaasamise terviklikke ja 
individuaalseid strateegiaid, mis 
hõlmavad sotsiaalse ja kogukondliku 
integratsiooni ja taasintegreerimise 
meetmeid ning mis tagavad juurdepääsu 
kvaliteetsetele teenustele ja kaasavad 
tööturud;
– lähtumine elutsüklipõhisest 
tegutsemisviisist, mille eesmärk on tagada 
vaesuse ning laste ja vanemaealiste 
inimeste sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamisele ühtne toetus.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) marginaliseerunud kogukondade, 
näiteks romade, integreerimine;

ii) marginaliseerunud kogukondade 
integreerimine;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) juurdepääsu parandamine 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas 
tervishoiuteenustele ja üldist huvi 
pakkuvatele sotsiaalteenustele;

iv) juurdepääsu parandamine 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas
tööhõiveteenustele, haridusele,
tervishoiuteenustele ja üldist huvi 
pakkuvatele sotsiaalteenustele;
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 − punkt c − alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. c vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad.

1. c vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad, mis on määratletud 
ühissätete määruse artiklis 28; 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja keskenduvad 
riiklikes reformikavades ja ELi toimimise 
lepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt esitatud 
asjaomastes nõukogu soovitustes 
määratletud küsimustele, et aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia peamiste 
eesmärkide saavutamisele tööhõive, 
hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja keskenduvad 
riiklikes reformikavades ja ELi toimimise 
lepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt esitatud 
ning piirkondlike ja subregionaalsete 
ametiasutuste määratletud asjaomastes 
nõukogu soovitustes küsimustele, et aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia 
peamiste eesmärkide saavutamisele 
tööhõive, hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas ning artiklis 2 osutatud ESFi 
ülesannete täitmisele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 20 % kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis eraldatakse 
määruse (EL) nr [...] artikli 9 lõikes 9 
sätestatud temaatilise eesmärgi „sotsiaalse
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks.

2. Vähemalt 20 % kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis eraldatakse 
määruse (EL) nr [...] artikli 9 lõikes 9 
sätestatud temaatilise eesmärgi „aktiivse
sotsiaalse kaasamise edendamine ning 
vaesuse vastu võitlemine” saavutamiseks.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vahendite koondumise teatavatesse 
teemavaldkondadesse vastavalt järgmistele 
tingimustele:

3. Liikmesriigid ja piirkondlikud 
ametiasutused püüavad saavutada 
vahendite koondumise teatavatesse 
teemavaldkondadesse vastavalt järgmistele 
tingimustele:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Temaatilist kontsentratsiooni 
käsitlevaid sätteid ei kohaldata 
konkreetsete prioriteetsete suundade alla 
kuuluvatele rahalistele vahenditele, mis 
on täielikult ette nähtud innovatsiooni ja 
riikidevaheliste meetmete jaoks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Et soodustada valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele eelkõige sotsiaalse 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused määruse
(EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 punktis a 
määratletud piirkonnas või liikmesriigis, 
kes võib saada toetust ühtekuuluvusfondist, 
et sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

3. Et soodustada valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele eelkõige sotsiaalse
ning sotsiaalkultuurilise kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
valdkonnas, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktis a määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
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suurendamiseks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond võib toetada määruse (EL) 
nr [...] artiklis 28 osutatud kogukondlikult 
juhitavaid kohaliku arengu strateegiaid, 
territoriaalseid pakte ja tööhõive, hariduse 
ja sotsiaalse kaasamise kohalikke algatusi, 
aga ka määruse (EL) nr [...] artiklis 99 
osutatud integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid.

1. Sotsiaalfond toetab määruse (EL) nr [...] 
artiklis 28 osutatud kogukondlikult 
juhitavaid kohaliku arengu strateegiaid, 
territoriaalseid pakte ja kohalikke algatusi,
näiteks sotsiaalkultuurilisi algatusi, mis 
on suunatud tööhõivele, sh noorte 
tööhõivele, haridusele ja sotsiaalsele 
kaasamisele, aga ka määruse (EL) nr [...] 
artiklis 99 osutatud integreeritud 
territoriaalseid investeeringuid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendamaks määruse (EL) nr [ERF] 
artiklis 7 osutatud regionaalarengu fondi 
sekkumisi, võib sotsiaalfond toetada 
säästvat linnaarengut strateegiatega, 
millega nähakse ette integreeritud 
tegutsemine, et tulla toime majanduslike, 
keskkondlike ja sotsiaalsete ülesannetega, 
mis mõjutavad partnerluslepingus loetletud 
linnu.

2. Täiendamaks määruse (EL) nr [ERF] 
artiklis 7 osutatud regionaalarengu fondi 
sekkumisi, võib sotsiaalfond toetada 
säästvat linnaarengut strateegiatega, 
millega nähakse ette integreeritud 
tegutsemine, et tulla toime majanduslike, 
keskkondlike ja sotsiaalsete ülesannetega, 
mis mõjutavad partnerluslepingus loetletud 
linnu. Selleks, et raha ei eraldataks 
mitmest eri vahendist ega mitme eri 
programmi raames, tuleb sekkumist 
vahendite ja programmide vahel 
koorineerida.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt määruse (EL) nr [...] artiklile 
32 võib sotsiaalfond toetada tema 
pädevusse kuuluvaid tegevusi ja poliitikat 
rahastamisvahendite (näiteks 
riskijagamiskavad, aktsiate ja võlakirjade 
tagatisfondid, haldusfondid ja laenufondid) 
kaudu.

1. Vastavalt määruse (EL) nr [...] artiklile 
32 võib sotsiaalfond toetada tema 
pädevusse kuuluvaid tegevusi ja poliitikat 
rahastamisvahendite (näiteks 
riskijagamiskavad, aktsiate ja võlakirjade 
tagatisfondid, haldusfondid, laenufondid, 
mikrokrediidid ja mikrokrediidirahastud) 
kaudu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalfondi võib kasutada selleks, et 
parandada riiklikul ja piirkondlikul tasandil
selliste riigi- ja eraõiguslike asutuste 
juurdepääsu kapitaliturgudele, kes 
tegelevad sotsiaalfondi ja rakenduskava 
pädevusse kuuluva tegevuse või poliitika 
elluviimisega sotsiaalfondi 
poliitikavaldkonna põhiste garantiide 
kaudu, eeldusel et komisjon annab selleks 
oma heakskiidu..

Sotsiaalfondi võib kasutada selleks, et 
parandada riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil selliste riigi- ja 
eraõiguslike asutuste juurdepääsu 
kapitaliturgudele, kes tegelevad 
sotsiaalfondi ja rakenduskava pädevusse 
kuuluva tegevuse, eelkõige mikrokrediitide 
ja rahastute või poliitika elluviimisega 
sotsiaalfondi poliitikavaldkonna põhiste 
garantiide kaudu, eeldusel et komisjon 
annab selleks oma heakskiidu.
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