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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, kehtestatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi tegevusele raamistik, et keskenduda vahendite eraldamisel väiksemale hulgale 
strateegiaga „Euroopa 2020” seotud eesmärkidele. Nimetatud strateegia raames edendatakse 
seitset juhtalgatust, sh algatus „Uute töökohtade jaoks uued oskused”, juhtalgatus „Noorte 
liikuvus”, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm ja 
digitaalarengu tegevuskava. 

Vahendite eraldamise prioriteete tuleb edasi käsitleda ja arendada just selles raamistikus. 

Algatuses „Uute töökohtade jaoks uued oskused” pannakse rõhku koolist väljalangemise 
ennetamisele ning riigipoolsete alternatiivide pakkumise olulisusele väljaõppe ja koolituse 
vallas. Samuti rõhutatakse, kui oluline on koolitustöö ja kogu eluks paremaid töövõimalusi 
pakkuvate oskuste arendamine, ning parlamendi raportis 2011/2067 (INI) kutsutaksegi 
Euroopa Sotsiaalfondi üles tegelema eeskätt just nende prioriteetidega. 

Juhtalgatuse „Noorte liikuvus” eesmärk on vähendada aastaks 2020 koolist väljalangenute 
osakaalu 15 %-lt 10 %-le ning tõsta kõrghariduskraadiga inimeste hulka 31 %-lt 40 %-le. 
Samuti pannakse selles rõhku üliõpilaste ja kutseharidust omandavate noorte kvalifikatsiooni 
tasemele. Parlamendi raportis 2010/2307 (INI) jõutakse järeldusele, et Euroopa Sotsiaalfond 
peaks lubama mitmeid eri valdkondi, näiteks tööhõivet, liikuvust, sotsiaalset kaasatust ja 
kultuuritegevust hõlmavate horisontaalsete meetmete rahastamist.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammiga edendatakse 
innovatsiooni ja sotsiaalsete eksperimentide eri vorme erinevatel eluetappidel. Oma raportis 
2011/2052 (INI) kutsub Euroopa Parlament Euroopa Sotsiaalfondi panustama ka sellesse 
juhtalgatusse ning palub komisjonil organiseerunud kodanikuühiskonda ja kõiki sidusrühmi 
Euroopa strateegia väljatöötamisse ulatuslikumalt kaasata.1

Digitaalarengu tegevuskava abil püütakse aastaks 2015 vähendada digitaalpädevuse ja -
oskuste puudujääke poole võrra ning tegevuskavas soovitatakse hakata korraldama info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna koolitusi täiskasvanutele. Juhtalgatuses on ette 
nähtud digitaalse kirjaoskuse tegevuskava, samuti erimeetmed tõrjutuse ohus olevate 
elanikerühmade digitaaloskuste arendamiseks. 

Käesoleva arvamuse eesmärk on rõhutada Euroopa Sotsiaalfondi poolt kõige enam unarusse 
jäetud teemasid, nagu kodanikuosalus, noored, kultuuriline mõõde, väljaõpe ja sport.

Noored

Määruse ettepanekus käsitletakse koolist väljalangemise vähendamist ja kõikidele võrdsete 
võimaluste loomist juurdepääsuks kvaliteetsele haridusele nii koolieelsetes lasteasutustes kui 
ka põhi- ja keskkoolis, samuti noorte töötuse vastu võitlemise olulisust. Seega tuleb määruses 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=ET#title1
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rõhutada vajadust arvestada kriisi keskmesse sattunud põlvkonna muredega ning mainida 
selgesõnaliselt, et rahastamisalgatused, sh algatused rahastada meetmeid, mis edendavad 
sihtgrupi osalust ühiskonna toimimises, on suunatud noortele. 

Kultuurilised tahud

Dokumendis „Nõukogu järeldused kultuuri- ja loomepädevuste ning nende rolli kohta 
Euroopa intellektuaalse kapitali arendamisel” kutsub nõukogu liikmesriike üles „hõlmama 
kultuuri- ja loomepädevuste antavat panust kui jätkusuutliku tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni alust, et täielikult kasutada ära võimalused”, mida pakub Euroopa 
Sotsiaalfond.1
Oma samal aastal vastu võetud resolutsioonis kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali 
rakendamise kohta palus Euroopa Parlament „komisjonil edendada kultuuri- ja 
loomemajanduse ning haridus- ja koolitussektori (sh täiendusõpe) ühist teadustegevust ja 
partnerlusprogramme, et viia kodanikeni loomingulised ja kultuuridevahelise suhtlemise 
oskused, hõlbustada haridussektoris uute meetodite ja loomevahendite kasutamist, parandada 
seoses tehnoloogia kiire arenguga selles valdkonnas elukestvat õpet, eeskätt Euroopa 
Sotsiaalfondi toetusel”. 

Praeguse ühtekuuluvuspoliitika raames aitab kultuur kohalikule ja piirkondlikule arengule 
kaasa vaid seoses kultuuripärandi ja turismiga. 2014–2020. aasta struktuurifonde käsitlevas 
komisjoni ettepanekuski ei käsitletud kultuuri laiemas plaanis. 
Ometi on kultuur lahutamatult seotud nii hariduse, sotsiaalse kaasatuse kui ka innovatsiooniga 
ning seetõttu ka strateegiaga „Euroopa 2020”. Valdavalt kultuuriliste projektide lisamist 
kavandatavate meetmete sekka õigustab kultuuri mitmekülgne panus haridusse ja õppimisse 
(pädevuste ja oskuste arendamise näol), majanduse arengusse (tänu kultuuri- ja 
loomemajanduse valdkondadele) ning sotsiaalsesse kaasatusse (ennetab kogukondade 
marginaliseerumist).

Sport

Euroopa Sotsiaalfond peaks pidama sotsiaalset kaasatust, integratsiooni ja võrdseid võimalusi 
edendavaks vahendiks ka sporti.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

                                               
1 Nõukogu järeldused kultuuri- ja loomepädevuste ning nende rolli kohta Euroopa intellektuaalse kapitali 
arendamisel, (ELT C 372, 20.12.2011, lk 19).
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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 
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.

(4) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, tehnoloogilistest 
muutustest ja tööjõu vananemisest ning üha 
suurenevast oskuste ja tööjõu puudusest 
mõnedes sektorites ja piirkondades. Nende 
nähtuste mõju on veelgi süvendanud 
hiljutine majandus- ja finantskriis, mille 
tulemusena suurenes tööpuudus eriti noorte 
ja haavatavas olukorras olevate
ühiskonnarühmade seas. Sotsiaalfond 
peaks püüdma parandada tööhõivet ja 
toetama tööjõu liikuvust, investeerima 
haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse, toetama ja soodustama 
ettevõtlust eriti noorte seas, 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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Lisaks neile prioriteetidele tuleks 
majanduskasvu suurendamise ja 
tööhõivevõimaluste lisamise huvides 
muuta vähem arenenud piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, majandus - ja 
sotsiaalpoliitikaga.

(5) Lisaks neile prioriteetidele tuleks 
majanduskasvu ja kodanikuosaluse
suurendamise ning kõikidele võrdsete
tööhõivevõimaluste loomise huvides muuta 
vähem arenenud piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus, sh ka e-
haldus, tõhusamaks ja suurendada nende 
sidusrühmade institutsionaalset suutlikkust, 
kes tegelevad tööhõive-, haridus- ja 
sotsiaalpoliitikaga.
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Muudatusettepanek 3

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

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete, kaasa arvatud kultuuri- ja 
loomeettevõtete jätkuvat arengut ja 
konkurentsivõimet ning tagada, et 
asjaomaste oskuste omandamise ja 
elukestva õppe võimaluste toel suudaksid 
inimesed 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 hõlmama inimväärsetele 
töökohtadele jõudmist edendavaid 
kultuurialaseid ja loomingulisi oskusi 
ning tuleks toetada töötajate liikumist
rohelisemate oskuste ja töökohtade suunas, 
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 4

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 

(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 
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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.

toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud
miinimumeraldiste kasutamisega ning 
võtma sihiks sotsiaalse ebavõrdsuse 
vähendamise. Fondi antava toetuse puhul 
kasutatavate investeerimisprioriteetide 
valik ja arv peaks olema piiratud vastavalt 
toetatavate piirkondade arengutasemele.

Muudatusettepanek 5

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 
väljundi- ja tulemusnäitajate ühine kogum, 
milles võetakse arvesse kvalitatiivseid 
tegureid, näiteks rahastatud meetmete 
püsivust ning nende tulemuslikkust 
töökohtade loomise või integratsiooni 
vallas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete 
tõhus ja tulemuslik rakendamine tugineb 
heale valitsemistavale ja kõikide 
asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike osalejate, eriti 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimises.

(9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete 
tõhus ja tulemuslik rakendamine tugineb 
heale valitsemistavale ja kõikide 
asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike osalejate, eriti 
sotsiaalpartnerite, kohalike ametivõimude
ja valitsusväliste organisatsioonide 
vahelisele partnerlusele. Seepärast peaksid 
liikmesriigid julgustama sotsiaalpartnerite, 
kohalike ametivõimude ja valitsusväliste 
organisatsioonide aktiivset osalust 
sotsiaalfondi tegevuse elluviimises.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
julgustada ja toetada innovatiivset 
sotsiaalset ettevõtlust, on oluline toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikkuse parandamiseks on väga 
oluline, et innovaatilisi lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seetõttu 
on sel puhul õigustatud eritoetuste andmine 
sotsiaalfondist.

(12) Sotsiaalset innovatsiooni tuleb 
toetada uuenduslike sotsiaalsete ja 
kultuuriliste ettevõtete tegevuse 
ergutamise ja edendamise kaudu, 
jätkusuutlikku arengut silmas pidades 
panustavad need ettevõtted tänu oma 
olemusele ja potentsiaalile sotsiaalsesse ja 
majanduslikku arengusse. Poliitika 
tulemuslikkuse parandamiseks on väga 
oluline, et innovaatilisi lahendusi 
katsetataks ja hinnataks, ja seetõttu on sel 
puhul õigustatud eritoetuste andmine 
sotsiaalfondist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. 
aasta strateegia ja selle peamised 
eesmärgid, tuleb kaasata piirkondlikud ja 
kohalikud sidusrühmad. Piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude, linnade, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide aktiivsemaks 
kaasamiseks programmide rakendamisse 
võib kasutada ja toetada piirkondlikke 
pakte, tööhõive ja sotsiaalse kaasamise
kohalikke algatusi, kogukondlikult juhitud 
kohaliku arengu strateegiaid ja säästva 
linnaarengu strateegiaid.

(14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. 
aasta strateegia ja selle peamised 
eesmärgid, tuleb kaasata piirkondlikud ja 
kohalikud sidusrühmad. Piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude, linnade, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide aktiivsemaks 
kaasamiseks programmide rakendamisse 
võib kasutada ja toetada piirkondlikke 
pakte, tööhõive, sotsiaalse kaasamise ja
kodanikuosaluse kohalikke algatusi, 
kogukondlikult juhitud kohaliku arengu 
strateegiaid ja säästva linnaarengu 
strateegiaid.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

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 
näiteks tudengeid, õppimisega seotud 
liikuvust, töökohtade loomist, tööjõu 
liikuvust, füüsilist aktiivsust ja sporti,
sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset 
ettevõtlust ning kodanikuosalust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks toetab ta liikmesriike Euroopa 
2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia prioriteetide ja 
peamiste eesmärkide saavutamisel.
Sotsiaalfond toetab poliitika ja meetmete 
kavandamist ja rakendamist, võttes arvesse 
liikmesriikide majandus- ja 
tööhõivepoliitika koondsuuniseid ja 
nõukogu soovitusi riiklike reformikavade 
kohta.

2. Selleks toetab ta liikmesriike Euroopa 
2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia prioriteetide ja 
peamiste eesmärkide saavutamisel, et 
tagada suurem sotsiaalne ühtekuuluvus.
Sotsiaalfond toetab poliitika ja meetmete 
kavandamist ja rakendamist, võttes arvesse 
liikmesriikide majandus- ja 
tööhõivepoliitika koondsuuniseid ja 
nõukogu soovitusi riiklike reformikavade 
kohta.

Muudatusettepanek 11

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, 

3. Sotsiaalfond on rahvale kasulik, aidates 
muu hulgas selliseid ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi nagu pikaajalised töötud, 
puuetega inimesed, sisserändajad, noored, 
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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.

lapsed, rahvusvähemused, 
marginaliseeritud kogukonnad ja sotsiaalse 
tõrjutusega kokkupuutuvad rühmad või 
rühmad, keda see ähvardab. Samuti toetab 
sotsiaalfond organisatsioone, süsteeme ja 
struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige sotsiaalkultuuri ja 
kultuuritegevuse, tööhõive, hariduse, 
koolituse ning sotsiaal- ja spordipoliitika
vallas.

Muudatusettepanek 12

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 inimväärsetele 
töökohtadele, sealhulgas kohaliku 
tähtsusega tööhõivealgatused ja tööjõu,
nõustamise, liikuvuse, ümberõppe ja 
oskuste omandamise toetamine;

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töö füüsilisest isikust ettevõtjana, 
ettevõtlus ja ettevõtete loomine;

iii) töö füüsilisest isikust ettevõtjana, 
ettevõtlus ja ettevõtete loomine, edasine 
arendamine ja üleminek, eelkõige mikro-
ja väikeettevõtete puhul;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) aktiivse ja tervena vananemine, 
eelkõige spordi abil;

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Investeerimine haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse järgmiste 
vahenditega:

b) Investeerimine haridusse, kutseõppesse 
ja õppepraktikasse, oskustesse, 
kvalifikatsiooni ja elukestvasse õppesse 
järgmiste vahenditega:

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) koolist väljalangemise vähendamine ning 
juurdepääsu hõlbustamine kvaliteetsele 
haridusele nii koolieelsetes lasteasutustes 
kui ka põhi- ja keskkoolis;

i) koolist väljalangemise vähendamine ning 
juurdepääsu hõlbustamine kvaliteetsele 
haridusele nii koolieelsetes lasteasutustes 
kui ka põhi- ja keskkoolis ning 
kutseõppes;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kolmanda taseme või samaväärse 
hariduse kvaliteedi, tulemuslikkuse ja 
avatuse parandamine, et suurendada osalust 
ja parandada haridustaset;

ii) kolmanda taseme hariduse ja 
kutseharidusvõimaluste kvaliteedi, 
tulemuslikkuse ja avatuse parandamine, et 
suurendada osalust ja parandada 
haridustaset;
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele.

iii) noorte parem juurdepääs elukestvale 
õppele ja õppimisega seotud liikuvusele, 
tööjõu oskuste, teadmiste, kvalifikatsiooni
ja pädevuse suurendamine ning haridus- ja 
koolitussüsteemide parem vastavus tööturu 
vajadustele.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kultuuriliste võimaluste ja tegevuse 
toetamine näiteks kultuuri-, kunsti- ja 
loomeala koolituse kaudu;

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku
ettevõtluse edendamine;

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku
ettevõtluse ja kultuuriettevõtete
edendamine;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) loovuse ja innovatsiooni 
soodustamine mikro-, väikeste ja keskmise 
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suurusega ettevõtete toetamise teel 
juhtivates sektorites, ka kultuuri- ja 
loomesektoris, ning teatavate 
valitsusväliste ja kooperatiivsete 
organisatsioonide toetamine;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi b) kultuuritoodete edendamine ning 
parem juurdepääs kultuurilistele ja 
loomevõimalustele; 

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tööhõive-, majandus- ja 
sotsiaalpoliitika elluviimisega tegelevate 
sidusrühmade suutlikkuse suurendamine 
ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
reforme toetavad sektoripõhised ja 
territoriaalsed paktid.

ii) noortele suunatud sotsiaal- ja 
kultuuripoliitika, tööhõive-, haridus-ja 
eluskestva õppe poliitika elluviimisega 
tegelevate sidusrühmade, eeskätt määruse 
(EL) nr [...] artiklis 5 käsitletud partnerite
suutlikkuse suurendamine ning riigi, 
piirkonna ja kohaliku tasandi reforme 
toetavad sektoripõhised ja territoriaalsed 
paktid.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) parandades info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kättesaadavust, kasutatavust ja kvaliteeti 
digitaalse kirjaoskuse arendamise ning e-

(f) parandades info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kättesaadavust, kasutatavust ja kvaliteeti 
digitaalse kirjaoskuse arendamise ning e-



PE485.908v02-00 14/19 AD\904625ET.doc

ET

kaasatusse, e-oskustesse ja nendega seotud 
ettevõtlusoskustesse investeerimisega;

kaasatusse, e-oskustesse ja nendega seotud 
ettevõtlusoskustesse investeerimisega, 
kaasa arvatud rakendustes, mis on 
mõeldud materiaalse ja immateriaalse 
kultuuripärandi ning kultuuriturismi 
edendamiseks ja paremaks kasutuseks;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tugevdades teadusuuringuid, 
tehnoloogia arengut ja innovatsiooni 
kraadiõppe arendamise, teadlaste 
koolitamise ning kõrgkoolide, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ja ettevõtete vaheliste 
võrgustike ja partnerluste loomisega;

(g) tugevdades teadusuuringuid, 
tehnoloogia arengut ja innovatsiooni 
kraadiõppe arendamise, ettevõtlusoskuste 
arendamise, teadlaste koolitamise, nt 
uuenduslike võrgustike loomise, nt 
kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas,
ning kõrgkoolide, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ja ettevõtete vaheliste 
võrgustike ja partnerluste loomisega;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet 
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise ja suuremate investeeringute 
abil inimkapitali.

(h) parandades mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete
jätkusuutliku arengu tingimusi ja 
konkurentsivõimet ettevõtete, ärijuhtide ja 
töötajate kohanemisvõime edendamise ja 
suuremate investeeringute abil 
inimkapitali, muu hulgas noorte 
koolitusse ja õppepraktika süsteemidesse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse lisas sätestatud 
näitajaid ja programmispetsiifilisi näitajaid 
kasutatakse kooskõlas määruse (EL) nr [...] 
artikli 24 lõikega 3 ja artikli 87 lõike 2 
punkti b alapunktiga ii. Kõiki näitajaid 
väljendatakse absoluutarvudes.

1. Käesoleva määruse lisas sätestatud 
näitajaid ja programmispetsiifilisi näitajaid 
kasutatakse kooskõlas määruse (EL) nr [...] 
artikli 24 lõikega 3 ja artikli 87 lõike 2 
punkti b alapunktiga ii. Kõiki näitajaid 
väljendatakse absoluutarvudes ning nende 
puhul võetakse arvesse kvalitatiivseid 
tegureid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade rakendamisse 
vastavalt määruse (EL) nr [...] artiklile 5, 
võib toimuda määruse (EL) nr [...] artikli 
113 lõikes 7 osutatud üldiste toetuste 
kaudu. Sellisel juhul määratletakse 
rakenduskavas see programmi osa, mida 
üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteese suuna esialgne rahaline eraldis.

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide
ja sotsiaalse ettevõtluse kaasamine 
rakenduskavade rakendamisse vastavalt 
määruse (EL) nr [...] artiklile 5, võib 
toimuda määruse (EL) nr [...] artikli 113 
lõikes 7 osutatud üldiste toetuste kaudu.
Sellisel juhul määratletakse rakenduskavas 
see programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteese suuna 
esialgne rahaline eraldis.

Muudatusettepanek 29

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 

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

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.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
vähendada tööturul esinevat soopõhist 
segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning toetada meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives ja 
ettevõtluses, vähendada tööturul esinevat 
soopõhist segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning toetada meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7, ja kasutades 
selleks artiklis 3 (eelkõige artikli 3 lõike 1 
punkti c alapunktis iii) osutatud 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust. Selline tegevus on 

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7, ja kasutades 
selleks artiklis 3 (eelkõige artikli 3 lõike 1 
punkti c alapunktis iii) osutatud 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust. Selline tegevus on 
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suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustada pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada hariduse, kultuuri 
kättesaadavuse, haridustaseme ja tervisliku 
seisundi ebavõrdsust ja hõlbustada 
pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad oma 
konkreetsetele vajadustele vastavad 
sotsiaalse innovatsiooni teemad kindlaks 
oma rakenduskavades.

2. Liikmesriigid määravad oma 
konkreetsetele vajadustele vastavad 
sotsiaalse innovatsiooni teemad, sh ka 
noorte ja kultuuriga seotud teemad, 
kindlaks oma rakenduskavades.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon aitab kaasa sotsiaalse 
innovatsiooni alase suutlikkuse loomisele 
eelkõige sellega, et toetab vastastikust 
õppimist, võrgustike loomist ning heade 
tavade ja meetodite levitamist.

3. Komisjon aitab kaasa sotsiaalse ja 
kultuuri innovatsiooni alase suutlikkuse 
loomisele eelkõige sellega, et toetab 
vastastikust õppimist, võrgustike loomist 
ning heade tavade ja meetodite levitamist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid toetavad riikidevahelist 1. Liikmesriigid toetavad riikidevahelist 
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koostööd, et edendada üksteiselt õppimist 
ja seega suurendada sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust. Riikidevahelises 
koostöös peab osalema koostööpartnereid 
vähemalt kahest liikmesriigist.

koostööd, et edendada kultuuridevahelist 
dialoogi ja üksteiselt õppimist ja seega 
suurendada sotsiaalfondi toetatava poliitika 
tõhusust. Riikidevahelises koostöös peab 
osalema koostööpartnereid vähemalt kahest 
liikmesriigist.

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 võib toetada määruse (EL) 
nr [...] artiklis 28 osutatud kogukondlikult 
juhitavaid kohaliku arengu strateegiaid, 
territoriaalseid pakte ja tööhõive, hariduse, 
kaasatuse, kodanikuosaluse, noorte ja
spordi alaseid kohalikke algatusi, 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, sotsiaalsete ja kultuuriliste
ülesannetega, mis mõjutavad 
partnerluslepingus loetletud linnu.
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Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László 
Tőkés, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Mario Pirillo


