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Muudatusettepanek 49
Inês Cristina Zuber

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 osutama 
põhitoetust õigustega tööhõive 
edendamise poliitikale, täitma olulist 
ülesannet sotsiaalse kaasatuse 
tugevdamisel, kooskõlas nende 
ülesannetega, mis on sotsiaalfondile 
pandud aluslepingu artikliga 162, et seeläbi 
aidata kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele vastavalt 
aluslepingu artiklile 174, mistõttu on vaja 
märkimisväärselt suurendada fondile 
mõeldud summasid. Vastavalt aluslepingu 
artiklile 9 peaks sotsiaalfond võtma arvesse 
kõrge tööhõive taseme edendamise, kõigile 
kättesaadava sotsiaalse kaitse tagamise, 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning 
hariduse, koolituse ja inimeste tervise 
kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Jutta Steinruck

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 

(2) Sotsiaalfond peab parandama 
tööhõivevõimalusi, edendama haridust ja 
elukestvat õpet ning arendama ja toetama 
aktiivse kaasamise ja vaesuse vastu 
võitlemise poliitikat kooskõlas nende 
ülesannetega, mis on sotsiaalfondile 
pandud aluslepingu artikliga 162, et seeläbi 
aidata kaasa majanduslikule, sotsiaalsele ja 
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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.

territoriaalsele ühtekuuluvusele vastavalt 
aluslepingu artiklile 174. Vastavalt 
aluslepingu artiklile 9 peab 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. Kõigi meetmete puhul 
tuleb pöörata tähelepanu sellele, et need 
aitaksid kaasa hea tööhõive edendamisele 
ja ei toetaks ebakindlaid töösuhteid.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 ja 
kvaliteetsete töökohtade loomist, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Lívia Járóka
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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 peab suurendama
tööhõivet, edendama haridust ja elukestvat 
õpet ning arendama aktiivse, kompleksse 
ja jätkusuutliku 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 peab sotsiaalfond võtma arvesse 
kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse 
tõrjutuse, ebavõrdsuse ja vaesuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(2) Sotsiaalfond peaks parandama 
tööhõivevõimalusi, edendama haridust ja 
elukestvat õpet, võitlema vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega 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 
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tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Kinga Göncz

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, edendama haridust ja 
elukestvat õpet, võitlema vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega 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.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sotsiaalfond peaks parandama 
tööhõivevõimalusi, edendama haridust ja 

(2) Sotsiaalfond peab parandama 
tööhõivevõimalusi, edendama haridust ja 
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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.

elukestvat õpet ning arendama aktiivse 
kaasamise ja vaesuse vastu võitlemise 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Elisabeth Schroedter

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, 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, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Pervenche Berès

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 peab 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 peab 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ning vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise 
valdkonnas, peaks sotsiaalfond toetama 
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ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele.
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi.

liikmesriikide jõupingutusi nende 
eesmärkide saavutamiseks. Samuti peaks 
ta toetama juhtalgatuste rakendamist,
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks peaks ta 
toetama ka „Digitaalarengu tegevuskava” 
ja „Innovatiivse liidu” algatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele. 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse, koolituse ja 
vaesuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele,
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
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töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi.

juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus”, „Noortele pakutavate 
võimaluste algatus” ja „Vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa tegevusprogramm”. Lisaks toetab 
ta ka „Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi ning 
rakendamise edasisi strateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele, 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse
ning sotsiaalse tõrjutusega võitlemise 
valdkonnas, peab sotsiaalfond toetama 
liikmesriike nende ja ELi 
majanduspoliitika üldsuuniseid käsitlevate 
soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele, 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks peaks ta 
toetama ka „Digitaalarengu tegevuskava” 
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„Innovatiivse liidu” algatusi. ja „Innovatiivse liidu” algatusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele. 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi.

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ning vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise 
valdkonnas, peaks sotsiaalfond toetama 
liikmesriike nende ja ELi 
majanduspoliitika üldsuuniseid käsitlevate 
soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele. 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Elisabeth Morin-Chartier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele, 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava” ja 
„Innovatiivse liidu” algatusi.

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele, 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks peaks ta 
toetama ka „Digitaalarengu tegevuskava” 
ja „Innovatiivse liidu” algatusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada sotsiaalfondi 
vahendeid, et viia lõpule 
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Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond meetmed juhtudel, kui töötajad on 
koondatud kohaliku, piirkondliku või riigi 
majanduse tõsise häire tõttu, mille on 
põhjustanud ootamatu kriis, või kiire 
languse tõttu asjaomases sektoris või 
tegevuse ümberpaigutamise tõttu ELi 
mittekuuluvatesse riikidesse, millega 
kaasneb märkimisväärne kahjulik mõju 
kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Inês Cristina Zuber

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 
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 

(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 õigustega tööhõivet ja 
toetama tööjõu liikuvust, investeerima 
haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse, edendama sotsiaalset kaasatust ja 
võitlema vaesusega. Euroopa Sotsiaalfond
võib toetada Euroopa tööturuasutuste 
süsteemi (EURESe tegevus) seoses 
töölevõtmise ja sellega seotud teabe, 
nõustamis- ja juhendamisteenustega nii 
riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.
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riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 65
Anthea McIntyre

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 
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) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed probleemid, mis tulenevad 
majanduse üleilmastumisest, 
tehnoloogilistest muutustest ja tööjõu 
vananemisest, üha suurenevast oskuste 
nõudlusele mittevastavusest 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, mis 
kõik aitavad kaasa suuremale sotsiaalsele 
kaasatusele ja vaesuse vähenemisele.
Edendades tööturgude paremat toimimist 
töötajate riikidevahelise liikuvuse kaudu, 
peaks sotsiaalfond toetama eelkõige 
Euroopa tööturuasutuste süsteemi 
(EURESe tegevus), et täiendada riikide 
tööhõiveteenuseid seoses töölevõtmise ja 
sellega seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenustega nii riiklikul kui ka 
piiriülesel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Schroedter
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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 
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) 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, pagulased ja 
varjupaigataotlejad) seas. Sotsiaalfond 
peaks püüdma parandada kvaliteetset 
tööhõivet, pöörates erilist tähelepanu 
tööturust kõige kaugemale jäävatele 
inimestele, ja toetama tööjõu liikuvust, 
investeerima haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse, edendama sotsiaalset 
kaasatust, võitlema vaesuse ja 
diskrimineerimisega. Edendades 
tööturgude paremat toimimist töötajate 
riikidevahelise liikuvuse kaudu, peaks 
sotsiaalfond toetama eelkõige Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi (EURESe 
tegevus) ning asjakohast EURESe 
tegevust, eeskätt EURESe piiriüleseid 
partnerlussuhteid seoses töölevõtmise ja 
sellega seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenustega nii riiklikul kui ka 
piiriülesel tasandil, võttes eeskätt arvesse 
piiriüleseid töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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) 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 nn head tööd, 
kvaliteetset tööhõivet ja toetama
ebakindlate töösuhete järkjärgulist 
kaotamist, investeerima haridusse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse, 
edendama sotsiaalset kaasatust ja võitlema 
vaesusega. Edendades kaasavaid tööturge
töötajate vabatahtliku riikidevahelise 
liikuvuse hõlbustamise 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.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jutta Steinruck

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 

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

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 peab
püüdma parandada tööhõivet, luua ja 
säilitada häid töökohti ja toetama tööjõu 
vabatahtlikku liikuvust, investeerima 
haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse, edendama sotsiaalset kaasatust ja 
võitlema vaesusega. Edendades tööturgude 
paremat toimimist töötajate vabatahtliku 
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 ja täiendama
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi EURESe harus eraldatud 
rahalisi vahendeid.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 
piirkondades. Nende nähtuste mõju on 
veelgi süvendanud hiljutine majandus- ja 
finantskriis, mille tulemusena suurenes 
tööpuudus eriti noorte ja muude haavatavas 

(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 
mõnedes sektorites ja piirkondades. Nende 
nähtuste mõju on veelgi süvendanud 
hiljutine majandus- ja finantskriis, mille 
tulemusena suurenes tööpuudus eriti noorte 
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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.

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, 
võib sotsiaalfond toetada 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.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Lívia Járóka

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 
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 

(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 ja rahvusvähemused) seas.
Sotsiaalfond peab püüdma parandada 
jätkusuutlikku töökohtade loomist ja 
toetama tööjõu liikuvust, investeerima 
haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse, edendama sotsiaalset kaasatust, 
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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.

edendama võrdseid võimalusi 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.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Kinga Göncz

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 
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) 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 ja ebasoodsas olukorras 
olevates mikropiirkondades elavad 
inimesed) seas. Sotsiaalfond peaks püüdma 
parandada inimväärset 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 
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riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Pervenche Berès

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 
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) 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 peab
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Sotsiaalfondil on tööhõivevõimaluste 
parandamisele ja oskustesse 
investeerimisele keskendudes potentsiaal 
pakkuda lisaväärtust, eeskätt praeguses 
majanduskliimas. Sotsiaalfondist ei tohi 
toetada meetmeid, mis ulatuvad selle 
õiguslikust alusest kaugemale teistesse 
sotsiaalpoliitika valdkondadesse, vaid 
olulisem on suunata vahendid ümber 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
toetamisele, mis muude kasulike 
asjaolude hulgas toob kaasa ka suurema 
kaasatuse ja vaesuse vähenemise.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Elisabeth Schroedter

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 määruse (EL) nr [ühissätete 
määrus...] artikli 9 kohastele 
temaatilistele prioriteetidele tuleks 
majanduskasvu suurendamise ja 
tööhõivevõimaluste lisamise huvides 
muuta piirkondades ja liikmesriikides 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
tõhusamaks avalik haldus ja avaliku 
halduse suutlikkus toimida kaasavalt ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, haridus-, sotsiaal-kultuuri- ja 
sotsiaalpoliitikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Kinga Göncz

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 suurendamise ja 
tööhõivevõimaluste lisamise huvides 
muuta vähem arenenud piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikaga 
ning töötavad diskrimineerimisega 
võitlemise valdkonnas, pöörates erilist 
tähelepanu valitsusvälistele 
organisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Anthea McIntyre

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 suurendamise ja 
tööhõivevõimaluste lisamise huvides 
muuta vähem arenenud piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, haridus-, koolitus- ja 
sotsiaalpoliitikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Elisabeth Schroedter

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 
loomesektori ettevõtete jätkuvat arengut ja 
konkurentsivõimet eesmärgiga luua 
kvaliteetseid töökohti 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. 
Sotsiaalfond peaks töövõimaluste 
suurendamiseks panustama ka 
kultuurilistesse ja loomingulistesse 
oskustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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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 
väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtete 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 siiret 
hariduselt tööhõivele ja töökohtade vahel 
ning tegelema ka üha suureneva oskuste 
puudusega ning looma seepärast 
tööhõivevõimalusi eelkõige 
energiatõhususe, taastuvenergia ja säästva 
transpordi sektorites, võttes arvesse ELi 
kavatsust suurendada eri 
poliitikavaldkondade osaluse kaudu 
kliimaküsimuste peavoolustamise osa ELi 
eelarves vähemalt 20 protsendini.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
arengut, konkurentsivõimet ja 
üleeuroopalist liikuvust ning tagada, et 
inimesed suudaksid asjaomaste oskuste 
omandamise ja elukestva õppe võimaluste 
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Anthea McIntyre

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 võimaldama liikmesriikidel kasutada 
vahendeid piisavalt paindlikult, et 
tegeleda oma konkreetsete 
kitsaskohtadega, mis on seotud strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärkide 
saavutamisega, tagades nii, et abi 
suunatakse suures osas ELi 
prioriteetsetesse valdkondadesse. Eelkõige 
peaks sotsiaalfond suurendama toetust 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele, suunates vahendid 
majanduskasvule, tööhõivevõimaluste 
loomisele ja oskuste oluliste nõudlusele 
mittevastavuste probleemi lahendamisele.
Fondi antava toetuse puhul kasutatavate 
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investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) Eelkõige peaks sotsiaalfond 
suurendama toetust sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele spetsiaalselt selleks 
ettenähtud miinimumeraldiste 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Schroedter

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 

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Sotsiaalfondi väikseim võimalik osa igale 
piirkondade kategooria puhul on 
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võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

sätestatud vastavalt määruse (EL) nr... 
(ühissätete määrus) artikli 84 lõikele 3, 
mille tulemusena on sotsiaalfondi 
minimaalne koguosa 25% 
ühtekuuluvuspoliitikale (v.a Euroopa 
ühendamise rahastule) eelarves 
ettenähtud summadest, st 84 miljardit 
eurot. Eelkõige peaks sotsiaalfond 
suurendama toetust sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele spetsiaalselt selleks 
ettenähtud miinimumeraldistega, mis 
moodustaksid 20% kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ole Christensen

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 riiklikes 
reformikavades ettenähtud reformide 
elluviimisel. 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..

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust aktiivsele 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.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemiseks peaks sotsiaalfond keskenduma sotsiaalselt 
tõrjutuid ja vaesuses elavaid inimesi aktiveerivatele algatustele ja pikaajalistele 
investeeringutele, mitte algatustele, mis põhinevad lihtsal vahendite ümberjaotusel sotsiaalabi 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 85
Pervenche Berès

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 

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

miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peavad olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Elisabeth Schroedter

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 
ühine kogum, mis hõlmab väljundi- ja 
tulemusnäitajaid ning kõvasid ja pehmeid 
näitajaid, mis on seotud kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete eesmärkidega ning 
liigitatud soo alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.
Kuna sugu on naiste sotsiaalse tõrjutuse 
ja vaesusega seotud üldine täiendav 
riskitegur, tuleb kõik andmed liigitada soo 
alusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 88
Pervenche Berès

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 tuleb kehtestada 
väljundi- ja tulemusnäitajate ühine kogum.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kuna järelevalve ja hindamine on 
sotsiaalfondiga seoses ülioluline, on vaja 
laiendatud ja põhjendatud näitajate 
kogumit, mis näitaks selgelt, missuguses 
valdkonnas on saavutatud edusamme ja 
näitaks ka valdkondi, kuid vahendite 
kasutamine ei ole eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele kaasa aidanud. Eesmärkide 
ja sihtide saavutamise hindamisel tuleks 
võtta arvesse ka valitsusväliste 
organisatsioonide koostatud 
alternatiivseid riikide aruandeid. Sellega 
seoses on vajalikud nii tööhõivet ja 
haridust puudutavad andmed, kui ka 
statistika vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eri tahkude kohta (nt ebavõrdne 
juurdepääs teabele, kaupadele ja 
teenustele) ning nendega seotud olukorra 
muutuste kohta. Neid on vaja liikmesriigi 
tasandil, et täiendada Laekeni näitajaid 
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kui vaesuse kaardistamise käsitlusviisi.
Lisaks on vaja eraldi andmeid romade 
olukorra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Anthea McIntyre

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 haldustavale ja kõikide asjaomaste 
territoriaalsete ja sotsiaalmajanduslike 
osalejate partnerlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Elisabeth Schroedter

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 

(9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete 
tõhus ja tulemuslik rakendamine tugineb 
heale valitsemistavale ja kõikide 
asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike osalejate vahelisele 
partnerlusele, võttes arvesse piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil tegutsejaid, eriti 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
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julgustama sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide osalust
sotsiaalfondi tegevuse elluviimises.

organisatsioonide kaasatust, andes neile 
kindla osa eraldistest, mis võib olla üldise 
toetuse vormis. Liikmesriigid tagavad
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalemise ja aktiivse 
kaasatuse sotsiaalfondi tegevuse 
elluviimises. Lisaks eraldavad 
liikmesriigid asjakohasel määral määruse 
[...] [ühissätete määrus] artikli 52 
kohaseid sotsiaalfondi tehnilise abiga 
seotud rahalisi vahendeid otse kõigile 
määruse [...] [ühissätete määrus] artiklis 
5 osutatud partneritele, eelkõige 
sotsiaalpartneritele ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, et hõlbustada nende 
partnerite kaasatust ning osalemist 
programmide ja tegevuste 
ettevalmistamises, elluviimises, 
järelevalves ja hindamises ning toetada 
nende suutlikkuse arendamist vastavalt 
Euroopa partnerluse juhendile.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid kaasama
sotsiaalpartnerid, valitsusvälised 
organisatsioonid, kohalikud ja
piirkondlikud ametiasutused sotsiaalfondi 
tegevuse ettevalmistusse, elluviimisse, 
järelevalvesse ja hindamisse õigel ajal ja 
järjepidevalt. Kõikidel valitsemistasanditel 
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tuleks luua kvaliteetseid partnerlusi.
Partnerluspõhimõtet kui juhtivat 
põhimõtet tuleks tugevdada ja laiendada 
kõigile sotsiaalfondi tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 partnerlusele 
kõikide asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike osalejate, eriti 
pädevate piirkondlike, kohalike, linna- ja 
muude kohalike ametiasutuste, kohalikku 
ja piirkondlikku tasandit esindavate 
katusorganisatsioonide, sotsiaalpartnerite 
ja valitsusväliste organisatsioonide vahel 
sotsiaalfondi strateegilises juhtimises, 
alates prioriteetide kujundamisest 
rakenduskavades, sealhulgas kavades, 
mille juhtimine on usaldatud 
vahendusasutusele, kuni sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimise ja tulemuste 
hindamiseni. Seepärast peaksid 
liikmesriigid julgustama sotsiaalpartnerite 
ja valitsusväliste organisatsioonide osalust 
sotsiaalfondi tegevuse elluviimises.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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 
pädevate piirkondlike, kohalike, linna- ja 
muude kohalike ametiasutuste, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide ning pädevate 
piirkondlike, kohalike, linna- ja muude 
kohalike ametasutuste osalust
sotsiaalfondi strateegilises juhtimises, 
alates prioriteetide kujundamisest 
rakenduskavades, sealhulgas kavades, 
mille juhtimine on usaldatud 
vahendusasutusele, kuni sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimise ja tulemuste 
hindamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Jutta Steinruck

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 
kohalike ja piirkondlike asutuste,
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
kohalike ja piirkondlike asutuste,
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
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organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse kavandamises, elluviimises, 
seires ja hindamises.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Kinga Göncz

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 ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid kaasama
sotsiaalpartnerid ja valitsusvälised 
organisatsioonid sotsiaalfondi 
rahastatavate kavade programmitöösse,
elluviimisse, järelevalvesse ja hindamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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.

(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.
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Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimises.

Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimises, seda eriti hariduse 
valdkonnas, et paremini kohandada 
koolitusi piirkondliku, riikliku ja 
üleeuroopalise tööturu vajadustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Elisabeth Morin-Chartier

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, organiseeritud 
kodanikuühiskonna, ettevõtete 
organisatsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimises.

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võttes arvesse asjaolu, et tööhõive ja 
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sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamiseks on 
vaja integreeritud ja terviklikku 
käsitlusviisi, tuleks sotsiaalfondist toetada 
valdkondadeülest ja rahvusvahelist 
koostööd ja territoriaalsuspõhiseid 
partnerlussuhteid. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
Inês Cristina Zuber

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 
programmide kõigi mõõtmete juures 
arvesse soo aspekti, tagades samas, et 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
võetakse ka konkreetseid meetmeid.
Euroopa Sotsiaalfondil peab olema piisav 
suutlikkus, et edendada võrdõiguslikkuse, 
alalise ja kvaliteetse tööhõive ning tulude 
õiglase ümberjagamise poliitikat.

Or. pt

Muudatusettepanek 101
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 
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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.

prioriteetide elluviimine aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust vastavalt 
aluslepingu artiklile 8. Hindamine on 
näidanud, kui oluline on võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures 
arvesse soolise võrdõiguslikkuse alaseid 
eesmärke, tagades samas, et soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks võetakse 
ka konkreetseid meetmeid. Sotsiaalfond 
peaks edendama asjakohaste ELi 
poliitikameetmete (nt naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegia 2010–20151)

rakendamist ja edasiarendamist.
Sotsiaalfondi tegevust tuleks 
korrapäraselt hinnata soopõhise 
eelarvestamise meetoditega.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 soo aspekti
õigel ajal ja järjekindlal viisil arvesse 
programmide kõigi mõõtmete juures ning 
programmide ettevalmistamises, 
elluviimises, järelevalves ja hindamises, 
tagades samas, et soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks võetakse ka konkreetseid 
meetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Kinga Göncz

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 
programmide kõigi mõõtmete juures ning 
programmide kavandamise ja elluviimise 
kõikides etappides arvesse soo aspekti, 
tagades samas, et soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks võetakse ka konkreetseid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või
seksuaalse sättumuse alusel. Sotsiaalfond 
peaks toetama ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse või soolise 
identiteedi alusel, pöörates erilist 
tähelepanu isikutele, keda 
diskrimineeritakse mitmekordselt.
Sotsiaalfond peaks toetama ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
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viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa asjaomase ELi 
poliitika rakendamisele ja teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Sotsiaalfond 
peaks toetama ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel ning võrdsete 
võimaluste edendamist. Sotsiaalfond peaks 
toetama ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist tulenevate kohustuste 
täitmist muu hulgas seoses hariduse, töö ja 
tööhõive ning juurdepääsetavusega. Samuti 
peaks sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 (11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
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peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Sotsiaalfond 
peaks toetama ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.
Subsidiaarsuspõhimõtet järgides peaks 
sotsiaalfond toetama ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jutta Steinruck
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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) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
julgustada ja toetada innovatiivset 
sotsiaalset ettevõtlust, on oluline toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Sotsiaalne 
innovatsioon peaks vastama vaesusega 
võitlemise ja sotsiaalse tõrjutuse 
seisukohast täitmata või ebapiisavalt
täidetud sotsiaalsetele vajadustele, 
edendades ulatuslikult kvaliteetset 
tööhõivet ja inimväärset tööd, tagades 
piisava ja vaesust ennetava sotsiaalse 
kaitse ning parandades töötingimusi ning 
toetades seeläbi sotsiaalset progressi.
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. Lisaks tuleks sotsiaalfondi 
rahalisel toel järgida laiaulatuslikumalt 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmist rahastatavaid eduka 
sotsiaalpoliitika katsetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Elisabeth Schroedter

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 

(12) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele, on 
oluline toetada sotsiaalset innovatsiooni.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
haavatavate rühmade (sh sisserändajad, 
põgenikud ja varjupaigataotlejad) 
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oluline, et innovaatilisi lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seetõttu 
on sel puhul õigustatud eritoetuste andmine 
sotsiaalfondist.

osalemisele. Sotsiaalfond peaks 
julgustama ja toetama valitsusväliste 
organisatsioonide, uuenduslike 
sotsiaalsete ja sotsiaal-kultuuriliste 
ettevõtete ja muude sotsiaalses 
ettevõtluses tegutsejate projekte. Poliitika 
tulemuslikkuse parandamiseks on väga 
oluline, et poliitikaküsimused 
määratletaks, innovaatilisi lahendusi, 
uuenduslikke ja eksperimentaalseid 
tehnikaid, metoodikaid ja nende edasist 
peavoolustamist, sh rahvusvahelist 
koostööd katsetataks ja hinnataks enne 
nende ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja 
seetõttu on sel puhul õigustatud eritoetuste 
andmine sotsiaalfondist.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele, 
edendada ettevõtte ühiskondlikku 
vastutust ning julgustada ja toetada 
innovatiivset sotsiaalset ettevõtlust, eriti 
VKEsid, 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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 111
Anthea McIntyre

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) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
julgustada ja toetada innovatiivset 
sotsiaalset ettevõtlust ja ettevõtjaid, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Sotsiaalfond peab edendama 
harrastussporti. 

Or. de

Muudatusettepanek 113
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. (14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. 
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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.

aasta strateegia ja selle peamised 
eesmärgid, tuleb kaasata piirkondlikud ja 
kohalikud sidusrühmad. Piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude, linnade, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide aktiivseks kaasamiseks 
rakenduskavade mis tahes osa 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse võib kasutada 
ja toetada piirkondlikke pakte, tööhõive ja 
sotsiaalse kaasamise kohalikke algatusi, 
kogukondlikult juhitud kohaliku arengu 
strateegiaid ja säästva linnaarengu 
strateegiaid. Liikmesriik kaasab need 
institutsioonid, organisatsioonid ja 
rühmad asjaomast territoriaalset tasandit 
hõlmavasse partnerlusse ja see võib 
mõjutada rakenduskavade elluviimist või 
nende elluviimine võib sellele mõju 
avaldada. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
rühmadele, keda programmid mõjutada 
võivad ja kellel on ise keeruline 
programme mõjutada, eelkõige kõige 
kaitsetumad ja marginaliseerunumad 
rühmad. Koostöös partneritega järgitakse 
parimaid tavasid, mis moodustavad artikli 
5 lõikes 3 osutatud käitumisjuhendi aluse.
Vähemalt 5% riigi tasandil eraldatud 
sotsiaalfondi vahenditest määratakse 
meetmetele, mis võetakse määruse (EL) 
nr [...] [ühissätted] artiklis 99 osutatud 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. 
aasta strateegia ja selle peamised 

(14) Selleks, et viia ellu Euroopa 2020. 
aasta strateegia ja selle peamised 
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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.

eesmärgid, tuleb kaasata piirkondlikud ja 
kohalikud sidusrühmad. Piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude, linnade, 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide aktiivsemaks 
kaasamiseks programmitöösse, 
programmide rakendamisse, järelevalvesse 
ja hindamisse võib kasutada ja toetada 
piirkondlikke pakte, tööhõive ja sotsiaalse 
kaasamise kohalikke algatusi, 
jätkusuutlikult ja kogukondlikult juhitud 
kohaliku arengu strateegiaid ja säästva 
linnaarengu strateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Anthea McIntyre

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. Kohalike
ametivõimude, linnade ja kõikide 
asjakohaste osalejate 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.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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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 
tuleb kasutada ja toetada piirkondlikke 
pakte, tööhõive ja sotsiaalse kaasamise
kohalikke algatusi, kogukondlikult juhitud 
kohaliku arengu strateegiaid ja säästva 
linnaarengu strateegiaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Pervenche Berès

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 
tuleb kasutada ja toetada piirkondlikke 
pakte, tööhõive ja sotsiaalse kaasamise 
kohalikke algatusi, kogukondlikult juhitud 
kohaliku arengu strateegiaid ja säästva 
linnaarengu strateegiaid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, töökohtade loomist, 
tööjõu vabatahtlikku liikuvust, sotsiaalset 
kaasatust ja sotsiaalset ettevõtlust. Alati 
tuleks säilitada võimalus pakkuda toetusi, 
et kasutada piirkondlikele ja kohalikele 
vajadustele kõige paremini sobivat 
rahastuse jaotust.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Elisabeth Schroedter

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, kui see aitab 
suurendada meetmete tulemuslikkust või 
täiendab muude ELi vahendite, nt 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi, Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Anthea McIntyre
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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 tuleks julgustada 
kasutama sotsiaalfondi 
rahastamisvahendite kaudu, et toetada 
näiteks tudengeid, töökohtade loomist, 
tööjõu liikuvust ja ettevõtlust, kaasa 
arvatud sotsiaalset ettevõtlust, mis kõik 
avaldavad sotsiaalsele kaasatusele ja 
vaesuse vähendamisele soodsat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 
tööalast konkurentsivõimet, eriti noorte 
seas, töökohtade loomist, tööjõu liikuvust, 
sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset 
ettevõtlust.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Sotsiaalfond täiendab muid liidu 
programme, tunnistades samal ajal, et iga 
vahend toimib vastavalt oma 
erimenetlustele. Samu abikõlblikke 
kulusid topelt ei rahastata ja arendatakse 
sotsiaalfondi tihedat koostoimet liidu 
teiste programmide ja 
struktuurifondidega, eelkõige sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmiga.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vältida tuleb topeltrahastamist ning 
sotsiaalfondi meetmete kattumist muude 
Euroopa programmidega, eriti perioodiks 
2014–2020 ette nähtud õiguste ja 
kodakondsuse programmiga.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Võttes arvesse asjaolu, et sotsiaalne 
innovatsioon kuulub teemana eri 
programmidesse, tuleks kehtestada 
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meetmed, millega ennetada sama tegevuse 
ja samade algatuste kattumist või 
topeltrahastamist. Kuna mõned 
sotsiaalfondist rahastatud tegevused, mida 
viiakse ellu halduskoostöö raames, 
langevad osaliselt kokku sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
tegevustega, mida hallatakse otse, tuleks 
lisaks võtta meetmeid, millega vältida eri 
haldusvormide kohaste tegevuste 
kattumist ja topeltrahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Pervenche Berès

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 
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 peab
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr
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Muudatusettepanek 126
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Inimkapital on peamine tegur, mis 
aitab ELil tagada konkurentsivõimelisuse 
rahvusvahelisel tasandil ja majanduse 
jätkusuutliku elavdamise. Mitte ühegi 
investeeringuga ei suudeta saavutada 
struktuurireformi, kui investeeringuga ei 
kaasne majanduskasvu tagav sidus 
inimkapitali arendamise strateegia.
Seetõttu tuleb tagada, et oskuste 
parandamiseks, tööhõive suurendamiseks 
ja ühiskonna kõigi rühmade kaasamiseks 
ettenähtud ressursid võimaldavad võtta 
asjakohase ulatusega meetmeid, 
kasutades selleks vähemalt 25% ulatuses 
ELi majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika 
raames ette nähtud rahalisi vahendeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 127
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks on oluline kaasata 
kodanikke ühiskonda täiel määral ja 
investeerida inimkapitali. Strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärkide 
saavutamiseks töö ja hariduse vallas ning 
vaesuse vastase võitluse alal tuleb 
vahendeid kasutada efektiivselt, eraldades 
vähemalt 25% ELi ühtekuuluvuspoliitika 
eelarvest sotsiaalfondi.



AM\904731ET.doc 53/209 PE489.537v02-00

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Mitte ainult struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondid, vaid ka kõik liidu 
poliitikameetmed ja kogu tegevus peavad 
olema järjepidevad majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärgiga. Seega on vaja arvesse võtta 
majandus- ja rahanduspoliitika meetmete 
rakendamise ning sise- ja rahvusvaheliste 
turgude liberaliseerimise mõju 
ühtekuuluvus- ja lähenemispoliitikale, 
eelkõige mikroettevõtete ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate suhtes igas 
liikmesriigis.

Or. pt

Muudatusettepanek 129
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Regionaalpoliitika on hädavajalik 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamise vahend, mis võimaldab liidul 
arendada meetmeid piirkondlike 
erinevuste vähendamiseks, edendada 
tegelikku lähenemist ja stimuleerida 
arengut, kvaliteetset tööhõivet ja 
sotsiaalset arengut, ning seda saab 
kasutada ka vähem arenenud piirkondade 
kasuks.
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Or. pt

Muudatusettepanek 130
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk on 
vähendada elamistingimuste erinevusi 
ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel, et 
edendada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Liikmesriikide 
rahastamise kriteeriumid tuleb läbi 
vaadata, et hõlbustada Euroopa 
Sotsiaalfondi kasutamist nende jaoks, kes 
on läbimas suuremaid rahalisi raskusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 131
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 d) Sügava majandus- ja finantskriisi 
oludes, mis valitseb paljudes 
liikmesriikides ja nende piirkondades, ei 
või riigipoolne kaasrahastamismäär 
projektides, mis kasutavad Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendeid, ületada 10%, et 
võimaldada ühtekuuluvuse jaoks 
määratud vahendite kasutamist suuremal 
määral;

Or. pt
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Muudatusettepanek 132
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele sotsiaalse kaasatuse 
suurendamise, vaesusega võitlemise ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse süvendamise vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive, 
töökohtade loomise ja töökvaliteedi kõrget 
taset, toetab vabatahtlikku geograafilist ja 
tööalast liikuvust, toetab koondatud 
töötajaid, julgustab kõrgetasemelist 
haridust ja koolitust, edendab soolist 
võrdõiguslikkust, võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist, suurendab 
sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesusega, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
vabatahtlikku geograafilist ja tööalast 
liikuvust, hõlbustab keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikule arengule 
üleminekuks vajalike uute oskuste ja 
pädevuste prognoosimist ja arendamist, 
julgustab kõrgetasemelist haridust ja 
koolitust, edendab soolist võrdõiguslikkust, 
võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist, suurendab 
sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesusega, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive kõrget 
taset ning heade töökohtade loomist ja 
säilimist, toetab töötajate vabatahtlikku 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
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prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
parandab noorte siirdumist hariduselt 
tööle, edendab soolist võrdõiguslikkust, 
võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist, suurendab 
sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesusega, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
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kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

elukestvat, kõigile vanuserühmadele 
kättesaadavat kõrgetasemelist haridust ja 
koolitust, edendab soolist võrdõiguslikkust, 
võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist, suurendab 
sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesusega, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil 
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja mittediskrimineerimist, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesusega, aidates seeläbi kaasa ELi 
prioriteetide saavutamisele majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, toetab töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust, aitab neil
kohaneda muudatustega, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust, 
edendab soolist võrdõiguslikkust ja
võrdseid võimalusi, edendab 
diskrimineerimise kõikide vormide 
likvideerimist, suurendab sotsiaalset 
kaasatust ja võitleb vaesusega, aidates 
seeläbi kaasa ELi prioriteetide 
saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2
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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, pädevaid 
piirkondlikke, kohalikke, linna-, ja muid 
kohalikke ametiasutusi aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide ja peamiste eesmärkide
saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 vähemalt
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia peamiste 
eesmärkide saavutamisel. Sotsiaalfond 
toetab poliitika ja meetmete kavandamist ja 
rakendamist, võttes arvesse nn hea töö 
põhimõtet ja tagades, et sotsiaalfondist 
toetatavad tegevused aitavad igakülgselt 
kaasa ÜRO ja ILO inimväärse töö 
tegevuskava elluviimisele. Kõik 
sotsiaalfondist toetatavad 
poliitikameetmed on ranges vastavuses 
rahvusvaheliste tööstandardite ja ILO 
konventsioonidega ning eelkõige 
kohustusega edendada täielikku, 
produktiivset ja vabal valikul põhinevat
tööhõivet, nagu on sätestatud ILO 
konventsioonis nr 122.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Anthea McIntyre

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 
Liidu prioriteetide ja peamiste eesmärkide 
saavutamisel, võimaldades liikmesriikidel 
tegeleda piisavalt paindlikult oma 
konkreetsete kitsaskohtadega, mis on 
seotud strateegia „Euroopa 2020“ aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
eesmärkide saavutamisega. Sotsiaalfond 
toetab poliitika ja meetmete kavandamist ja 
rakendamist, võttes arvesse liikmesriikide 
majandus- ja tööhõivepoliitika 
koondsuuniseid ja nõukogu soovitusi 
riiklike reformikavade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Elisabeth Schroedter

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 sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisel ja 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 ning riikide sotsiaalaruannetes 
kajastatud strateegiaid ja progressi.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Elisabeth Schroedter

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 
ning tööturust kõige kaugemale jäävad 
inimesed, puuetega inimesed, 
sisserändajad, põgenikud ja 
varjupaigataotlejad, kodutud ja muud 
vaesusohus olevad inimrühmad, lapsed ja 
noored, eakad, rahvusvähemused, 
marginaliseeritud kogukonnad või 
marginaliseerumisohus olevad 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond ettevõtteid, mikroettevõtteid ja 
ühisettevõtteid, mis edendavad nii oma 
liikmete ja kasutajate huvisid kui ka 
lahenduste leidmist ühiskondlikele 
probleemidele ning mis tegutsevad 
sotsiaalse ettevõtluse vallas. 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, 
mittediskrimineerimise ja sotsiaalpoliitika 
vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa 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. Fond 
toetab eelkõige tööturult, kvaliteetsest 
haridusest ja koolitusest tõrjutud või 
tõrjumise ohus, ebasoodsas olukorras või 
tööturul marginaliseerumise ohus olevaid 
isikuid ja rühmi nagu pikaajalised töötud, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond töötajaid, ettevõtteid, 
ettevõtjaid, süsteeme ja struktuure, et 
aidata neil kohaneda uute ülesannetega 
ning edendada häid valitsemistavasid ja 
reformide elluviimist eelkõige tööhõive, 
hariduse, esmase ja täiendkutseõppe ning 
sotsiaalpoliitika vallas.

Or. it

Muudatusettepanek 145
Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa 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, toetades 
eelkõige tööturult, kvaliteetsest haridusest 
ja koolitusest tõrjutud või tõrjumise ohus, 
ebasoodsas olukorras või tööturul 
marginaliseerumise ohus olevaid isikuid 
ja rühmi, nagu pikaajalised töötud, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond töötajaid, ettevõtteid, 
ettevõtjaid, süsteeme ja struktuure, et 
aidata neil kohaneda uute ülesannetega 
ning edendada häid valitsemistavasid ja 
reformide elluviimist eelkõige tööhõive, 
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hariduse, esmase ja täiendkutseõppe ning 
sotsiaalpoliitika vallas.

Or. it

Muudatusettepanek 146
Lívia Járóka

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 ebasoodsas olukorras olevaid 
inimesi, eeskätt pikaajalisi töötuid ning 
järjekindlalt tööturult tõrjutuid nagu
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad või vaesusohus inimesed.
Samuti toetab sotsiaalfond töötajaid,
ettevõtteid ja ettevõtjaid ning süsteeme ja 
struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika ning esmase ja 
täiendkutseõppe vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Pervenche Berès

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 rohkem kui neljaks 
kuuks tööta jäänud noored, pikaajalised 
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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.

töötud, puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond töötajaid, ettevõtteid, 
süsteeme ja struktuure, et aidata neil 
kohaneda uute ülesannetega ning edendada 
häid valitsemistavasid ja reformide 
elluviimist eelkõige tööhõive, hariduse ja
koolituse vallas.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Kinga Göncz

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
inimesed ja kogukonnad ja muud vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutusega kokkupuutuvad
või neist ohustatud inimrühmad, kaasa 
arvatud lapsed, et hoida ära vaesuse 
taasteket põlvkondade vältel, ning noored, 
et võidelda noorte tööpuudusega. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
varjupaigataotlejad, pagulased,
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad, kodutud ja muud vaesusest
ja sotsiaalsest tõrjutusest ohustatud 
inimrühmad, kaasa arvatud lapsed ja 
noored. Samuti toetab sotsiaalfond 
ettevõtteid, süsteeme ja struktuure, et 
aidata neil kohaneda uute ülesannetega 
ning edendada häid valitsemistavasid ja 
sotsiaalset progressi eelkõige tööhõive, 
hariduse ja sotsiaalpoliitika vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ria Oomen-Ruijten

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, 
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. See on vajalik ka 
elukestva õppe tagamiseks madalama 
kvalifikatsiooniga töötajatele.
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Or. nl

Muudatusettepanek 151
Nadja Hirsch

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad ja 
varjupaigataotlejad, rahvusvähemused, 
marginaliseeritud kogukonnad ja sotsiaalse 
tõrjutusega ja vaesusega kokkupuutuvad 
või sellises ohus olevad 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.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Jutta Steinruck

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 

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 ja 
vaesusega kokkupuutuvad või sellises 
ohus olevad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond ettevõtteid, süsteeme ja 



AM\904731ET.doc 67/209 PE489.537v02-00

ET

ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika vallas.

struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega ning edendada häid 
valitsemistavasid ja reformide elluviimist 
eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika vallas.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sotsiaalfond on rahvale kasulik, aidates 
muu hulgas selliseid ebasoodsas olukorras 

3. Sotsiaalfond on rahvale kasulik, aidates 
muu hulgas selliseid ebasoodsas olukorras 
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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.

olevaid inimesi nagu pikaajalised töötud, 
haridussüsteemist ilma kvalifikatsioonita 
lahkunud noored, 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 155
Jutta Steinruck

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
varjupaigataotlejad, 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.

Or. de

Muudatusettepanek 156
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja muud vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega kokkupuutuvad või neist 
ohustatud inimrühmad. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Marian Harkin

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
varjupaigataotlejad, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 158
Anthea McIntyre

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad inimesed. Samuti toetab 
sotsiaalfond ettevõtteid, süsteeme ja 
struktuure, et aidata neil kohaneda uute 
ülesannetega, sealhulgas üha suureneva
oskuste nõudlusele mittevastavusega, ning 
edendada häid valitsemistavasid ja 
reformide elluviimist eelkõige tööhõive, 
hariduse ja sotsiaalpoliitika vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

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, 
puuetega inimesed, sisserändajad, 
rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad igas vanuses 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.
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Or. de

Muudatusettepanek 160
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfondist toetatakse järgmisi 
investeerimisprioriteete allpool loetletud
temaatiliste eesmärkide kaupa ja 
kooskõlas määruse (EL) nr [...] artikliga 
9.

1. Määruse (EL) nr [ühissätete määrus...] 
artikli 9 lõigete 8, 9, 10 ja 11 temaatiliste 
eesmärkide kohaselt, mis on loetletud 
allpool vastavalt punktides a, b, c ja d, 
ning kooskõlas fondi ülesandega, 
toetatakse sotsiaalfondist järgmisi 
investeerimisprioriteete:

Or. en

Muudatusettepanek 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

(a) Kvaliteetse tööhõive, hea ja
inimväärsete töövõimaluste parandamine 
järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 162
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

(a) Kvaliteetse tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 163
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

(a) Inimväärse tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 164
Heinz K. Becker

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, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
sageli „ettevõtte tasandi 
tööturupoliitikana” kirjeldatud 
paindlikkuse ja kvalifitseerumise poliitika 
ettevõtetes, mille eesmärk on kasutada 
võimalikult hästi ära vanemate töötajate 
ja naiste potentsiaali, ning tööalase 
liikuvuse toetamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 kvaliteetsetele 
töösaamisvõimalustele ning pikaajaliste 
töötute sihipärane toetamine, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
ning vabatahtliku tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Elisabeth Schroedter

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, pikaajaliste töötute, eeskätt 
tööturult kõige kaugemale jäävate 
inimeste ja tööturult eemalejäänud 
inimeste juurdepääs 
töösaamisvõimalustele, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
ning vabatahtliku tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Kinga Göncz

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



PE489.537v02-00 74/209 AM\904731ET.doc

ET

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 
ning pikaajaliste töötute sihipärane 
toetamine, sealhulgas kohaliku tähtsusega 
tööhõivealgatused, ning tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Jutta Steinruck

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, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
ning tööalase vabatahtliku liikuvuse 
toetamine;

Or. de

Muudatusettepanek 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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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Or. en

Selgitus

Sotsiaalfond peaks hõlbustama nii juurdepääsu töövõimalustele kui ka andma inimestele 
mitmesuguste tööhõiveteenuste, nagu nõustamise ja karjääri kujundamise vahendid, mis 
aitavad neil aktiivselt tööd otsida ja paindliku tööturuga kohaneda.

Muudatusettepanek 170
Riikka Manner

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 
ning piiratud võimetega inimeste 
juurdepääs töösaamisvõimalustele, 
sealhulgas kohaliku tähtsusega 
tööhõivealgatused, ning tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. fi

Muudatusettepanek 171
Elisabeth Morin-Chartier

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, sealhulgas 
kohaliku tähtsusega tööhõivealgatused, 
ning kutsenõustamise, tööalase liikuvuse 
ja ümberõppe toetamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 172
Ria Oomen-Ruijten

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 (eriline rõhk eakatel ja naistel)
tööturule juurdepääsu edendamine, 
sealhulgas kohaliku tähtsusega tööhõive 
algatused, ning tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. nl

Muudatusettepanek 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste noorte jätkusuutlik 
integreerimine tööturule, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

ii) noorte jätkusuutlik integreerimine 
tööturule, eriti selliste noorte, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste noorte jätkusuutlik 
integreerimine tööturule, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

ii) selliste noorte jätkusuutlik 
integreerimine tööturule või õppe- ja 
koolitustegevusse, kes ei ole hõivatud töö, 
õppetegevuse ega koolitusega;
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Or. de

Muudatusettepanek 175
Lívia Járóka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste noorte jätkusuutlik 
integreerimine tööturule, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

ii) selliste noorte – eeskätt 
marginaliseerunud kogukondade noorte –
jätkusuutlik integreerimine tööturule, kes ei 
ole hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Elisabeth Morin-Chartier

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, eelkõige mikro- ja 
väikeettevõtete loomine, kestev areng ja 
üleminek;

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töö füüsilisest isikust ettevõtjana, iii) töö füüsilisest isikust ettevõtjana, 
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ettevõtlus ja ettevõtete loomine; ettevõtlus ja ettevõtete loomine, 
keskendudes mikroettevõtetele, eriti 
sotsiaalmajanduse valdkonnas, ning 
mikroettevõtetele, mis võtavad tööle 
inimesi, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus 
ja haavatavamaid inimesi, kes on 
ebasoodsamas olukorras tavapärasele 
laenuturule juurdepääsul;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Pervenche Berès

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, eriti sotsiaalettevõtlus ja 
ettevõtete loomine;

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Heinz K. Becker

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 eelkõige 
noorte inimeste puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) töö- ja eraelu ühitamine ning naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
tööturul ja seoses karjääri edenemisega, 
naiste ja meeste majanduslik sõltumatus 
ning töö- ja eraelu ühitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus seoses
töösaamise, karjääri edenemise ja 
töötasudega ning töö-, pere- ja eraelu 
ühitamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus seoses 
töösaamise, täiendkoolituse ja karjääri 
edenemise võimalustega, eriti naiste 
karjääriarengu soodustamiseks ning töö-
ja eraelu ühitamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö-, pere- ja eraelu ühitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning 
töö-, pere- ja eraelu ühitamine, sealhulgas 
ka üksikvanemate osalise tööajaga 
töötamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 186
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) lisameetmed ja asjakohane toetus, 
ühiskondlikud ja lastehoiuteenused, mis 
parandavad tööhõivevõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 188
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

v) põlvkondade vaheline õiglus ja 
solidaarsus, demograafiline areng ning 
töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

Or. de
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Muudatusettepanek 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikule arengule 
üleminekuga seotud muudatusega;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Lívia Járóka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega ja juurdepääsu 
tagamine kvaliteetsele kutseharidusele;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate, eriti 
VKEde ja mikroettevõtete kohanemine 
muudatustega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 192
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) aktiivsed tööturumeetmed 
individuaalsete kooskõlastatud 
teenustepakettide osana, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule 
naasmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) tööhõive kvaliteedi, töötingimuste, 
töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse 
parandamine ning eakamate töötajate 
aktiivsena vananemise toetamine;

Or. it

Muudatusettepanek 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) tööhõive kvaliteedi, töötingimuste, 
töökeskkonna ja töötervishoiu 
parandamine ning eakamate töötajate
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aktiivsena vananemise toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Andrea Cozzolino

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) tööhõive kvaliteedi, töötingimuste, 
töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse 
parandamine ning eakamate töötajate 
aktiivse ja tervena vananemise toetamine;

Or. it

Selgitus

Selleks, et tagada aktiivsena vananemine, on vaja seada selgeks eesmärgiks kõrgete 
tööohutusstandardite saavutamine. 

Muudatusettepanek 196
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) töötajate aktiivse ja tervena 
vananemine töötingimuste ja -keskkonna 
parandamise, töötervishoiu ja eakamate 
töötajate toetusmeetmete abil;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) elamine ja aktiivse ja tervena
vananemine ning kehaline aktiivsus ja 
harrastussport;

Or. de

Muudatusettepanek 198
Heinz K. Becker

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) aktiivse ja tervena vananemine kui 
elukestev protsess;

Or. de

Muudatusettepanek 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) tööturuasutuste moderniseerimine ja
tugevdamine, sh tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud 
tegevus.

vii) ebakindlate töösuhete järkjärguline 
lõpetamine ja sotsiaalse positsiooni 
parandamine kuni stabiilse, turvalise ja 
korrapärase töösuhteni jõudmiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) tööturuasutuste moderniseerimine ja 
tugevdamine, sh tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud tegevus.

vii) tööturuorganisatsioonide
moderniseerimine ja tugevdamine, 
partnerluste, kokkulepete ja algatuste 
edendamine asjaomaste riikidevaheliste, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
sidusrühmade, näiteks tööturu osapoolte 
ja valitsusväliste organisatsioonide 
võrgustike loomise abil, eesmärgiga 
tugevdada tööturule kaasamist, toetada sh 
tööjõu riikidevahelise liikuvuse 
parandamisele suunatud tegevust ja 
parandada teabeteenuseid, nõustamist ja 
töövahendust tööandjate ja liikuvate 
töötajate jaoks, olenemata nende 
staatusest.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) tööturuasutuste moderniseerimine ja 
tugevdamine, sh tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud tegevus.

vii) tööturuasutuste, riiklike ja erasektori 
tööhõiveteenuste moderniseerimine ja 
tugevdamine, sh tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud tegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

vii a) halvemas olukorras, eelkõige 
puuetega inimeste tööhõive toetamine 
tööturul.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii a) töötingimuste parandamine 
(töötervishoiu ja -ohutuse ja tööpäevade 
pikkus), stabiilsed lepingusuhted, piisav 
palgatase, pereeluga ühitatav töögraafik;

Or. pt

Muudatusettepanek 204
Elisabeth Morin-Chartier

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) Temaatilist eesmärki „Investeerimine 
haridusse, kutseõppesse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse” järgmiste 
vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 205
Nadja Hirsch
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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 ja koolitusse, 
hariduse ja noorteabi koostoimimisse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse 
järgmiste vahenditega:

Or. de

Muudatusettepanek 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, oskuste 
kohandamisse ja elukestvasse õppesse 
järgmiste vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 207
Elisabeth Schroedter

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, oskustesse, 
koolitusse ja elukestvasse õppesse 
järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 208
Kinga Göncz
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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 ja 
selle ärahoidmine ning juurdepääsu 
hõlbustamine kvaliteetsetele 
arenguprogrammidele ja haridusele nii 
koolieelsetes lasteasutustes kui ka põhi- ja 
keskkoolis ning informaalsetele ja 
mitteformaalsetele õppimisvõimalustele;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Elisabeth Schroedter

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 
informaalsele ja mitteformaalsele 
õppimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Lívia Járóka

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 211
Pervenche Berès

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;

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Kinga Göncz

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 või samaväärse 
hariduse kvaliteedi, tulemuslikkuse ja 
avatuse parandamine, et suurendada osalust 
ja parandada haridustaset ja halvemas 
olukorras sotsiaalsete rühmade võrdse 
juurdepääsu edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Elisabeth Schroedter

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

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

ii) kolmanda taseme või kutsehariduse 
rajatised kvaliteedi, tulemuslikkuse ja 
juurdepääsu parandamine, et suurendada 
osalust ja parandada haridustaset;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Jutta Steinruck

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) parem juurdepääs 
mittediskrimineerivale elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele. Seejuures 
peaks võtma muuhulgas arvesse järgmisi 
aspekte:
- tööjõupuuduse vähendamine 
sotsiaalmajanduse tööstussektoris ja 
mittetööstussektoris noorte inimeste 
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täiendõppe ja rakendamise kaudu 
sotsiaalmajanduse valdkonna 
ametikohtadel;
- innovaatilised kutseharidusprojektid;
- koolituskohtade otsijad kõigis 
valdkondades, sealhulgas 
sotsiaalmajanduses;
- toetusmeetmed juurdepääsu 
parandamiseks koolitusele 
hooldussektoris.

Or. de

Muudatusettepanek 216
Kinga Göncz

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele ning 
hariduse, kutsehariduse ja tööhõive 
vahelise ülemineku toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Ole Christensen

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele, kaheosaliste 
haridussüsteemide struktuuride ja 
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raamistike loomine ja edasiarendamine.

Or. en

Selgitus

Statistika näitab, et kaheosaliste haridussüsteemide puhul esineb oluliselt vähem koolist 
väljalangemist ja noorte töötuse määrad on madalamad, kuna need süsteemid suudavad 
kaasa aidata noorte tööalase konkurentsivõime tõstmisele. Vahendeid tuleks eraldada nende 
liikmesriikide esialgsete kulude katmiseks, kes on otsustanud osana oma riiklikest 
reformikavadest luua kaheosalise haridussüsteemi ja seda edasi arendada. 

Muudatusettepanek 218
Nadja Hirsch

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööelu alustamise ja esmatasandi 
kutsehariduse praktiliste meetmete 
toetamine, tööjõu oskuste ja pädevuse 
suurendamine ning haridus- ja 
koolitussüsteemide parem vastavus tööturu 
vajadustele.

Or. de

Muudatusettepanek 219
Heinz K. Becker

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) kõigi vanuserühmade, nii noorte kui 
vanade parem juurdepääs elukestvale 
õppele, tööjõu oskuste ja pädevuse 
suurendamine ning haridus- ja 
koolitussüsteemide parem vastavus tööturu 
vajadustele.
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Or. de

Muudatusettepanek 220
Elisabeth Schroedter

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
inimeste oskuste ja pädevuse 
suurendamine ja ümberõpe ning nende 
informaalse ja mitteformaalse õppimise 
suurendamine ja koolitussüsteemide
parem vastavus tööturu vajadustele; 
hariduse, koolituse ja tööhõive vahelise 
ülemineku edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Sylvana Rapti

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele ning 
hariduse, kutsehariduse ja tööhõivele 
juurdepääsu vahelise ülemineku 
meetodid.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Marian Harkin
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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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele, aga ka 
hariduse, kutsehariduse ja tööhõivele 
juurdepääsu vahelise ülemineku 
meetodid.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Elisabeth Morin-Chartier

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) parem ja õiglasem juurdepääs 
elukestvale õppele, omandatud kogemuste 
tunnustamine, eriti ühingutes 
vabatahtliku töö tegijate puhul, ning 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine, 
sealhulgas selleks, et tagada töötajate 
aktiivne vananemine;

Or. fr

Muudatusettepanek 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 

iii) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
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vastavus tööturu vajadustele. vastavus tööturu vajadustele, sealhulgas 
partnerluste loomine ettevõttealaseks 
esmaseks väljaõppeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Pervenche Berès

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele, eelkõige tänu 
praktikasüsteemide loomisele ja 
arendamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Inês Cristina Zuber

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 227
Elisabeth Morin-Chartier



AM\904731ET.doc 97/209 PE489.537v02-00

ET

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

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Ria Oomen-Ruijten

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) töötajate tööalast konkurentsi- ja 
kohanemisvõimet suurendab parem 
juurdepääs elukestvale õppele, tööjõu 
oskuste ja pädevuse suurendamine ning 
haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele.

Or. nl

Muudatusettepanek 229
Elisabeth Morin-Chartier

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) parem juurdepääs elukestvale õppele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine,
haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele ning hariduse 
omandamisest ja kutseõppest töö 
saamisele ülemineku toetamine.
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Or. fr

Muudatusettepanek 230
Heinz K. Becker

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) vanemate töötajate koolitamine 
töökohal, selleks et vältida suurt 
tööpuudust selles vanuserühmas ja 
toetada kauem töötamise kaudu hilisemat 
pensionileminekut.

Or. de

Muudatusettepanek 231
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) haridus- ja koolitussüsteemide ning 
tööturu parem koostöövõrgustikku 
ühendamine, et suurendada 
sihipärasemalt oskusi ja mõista 
kaasaegsete tööturgude nõudeid hästi 
koolitatud töötajatele ning võimaldada 
elukestvat õpet, eelkõige duaalse 
koolitussüsteemi väljaarendamise, 
ajakohastamise ja laiendamise kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 232
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) duaalsele ja kutsealasele haridusele 
järelkasvu saamise toetamine ning selle 
süsteemi ja sellega seotud 
kutsekvalifikatsioonide tugevam 
juurutamine ja väärtustamine Euroopa 
tasandil;

Or. de

Muudatusettepanek 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) oskuste ja pädevuste parandamine 
spordiga tegelemise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) tulevikunägemus ametitest ja 
koolitusvajadustest ning parem ja 
õiglasem juurdepääs lepingutele 
kutsealade ja piirkondade kaupa, et 
vastata paremini tegelikele vajadustele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 235
Heinz K. Becker

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) duaalse tööalase koolituse süsteemi 
loomise või väljatöötamise toetamine.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) kaasamine;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Anthea McIntyre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

i) aktiivne kaasamine;
ii) marginaliseerunud kogukondade, 
näiteks romade, integreerimine;
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iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise tõkestamine;
iv) juurdepääsu parandamine 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas 
tervishoiuteenustele ja üldist huvi 
pakkuvatele sotsiaalteenustele;
v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt 
teadliku ettevõtluse edendamine;
vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalfondi pädevusse kuuluvaid valdkondi ei tohiks laiendada ja need peaksid järgima ELi 
toimimise lepingu artiklit 162.

Muudatusettepanek 238
Elisabeth Schroedter

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) Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 239
Jutta Steinruck

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



PE489.537v02-00 102/209 AM\904731ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) aktiivne kaasamine; seejuures tuleb 
võtta arvesse eelkõige järgmisi eesmärke:
(a) tööturust kõige kaugemal asuvate 
pikaajaliselt töötute inimeste sotsiaalne ja 
tööalane integreerimine,
(b) individuaalselt piiratud ja sotsiaalselt 
ebasoodsas olukorras olevate noorte 
inimeste sotsiaalne ja tööalane 
integreerimine kui ennetav ja kaasav 
lähenemisviis vaesuse vältimisele ja selle 
vastu võitlemisele,
(c) pikaajaliselt töötute naiste sotsiaalne 
ja tööalane integreerimine; igasse 
vanuserühma kuuluvate, eriliste 
sotsiaalsete probleemidega tõrjutud 
inimeste (näiteks kodutud, õigusrikkujad 
jne) sotsiaalne ja tööalane integreerimine,
(d) invaliididest töötute, eelkõige 
krooniliste haigete, psüühiliselt haigete ja 
uimastisõltlaste sotsiaalne ja tööalane 
integreerimine,
(e) tervise edendamise meetmed,
(f) igapäevaoskuste arendamine.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) aktiivne kaasamine;

- tööealiste inimeste aktiivseks 
kaasamiseks mõeldud ühtne tegevus, 
millega toetatakse kaasamise, heade 
töötingimuste ja sotsiaalse kaasamise 
terviklikke ja individuaalseid strateegiaid, 
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mis hõlmavad sotsiaalse ja kogukondliku 
integratsiooni ja taasintegreerimise 
meetmeid ning mis aitavad tagada piisava 
miinimumsissetuleku, võimaluse kasutada 
kvaliteetseid teenuseid ja kaasavad 
tööturud;
- lähtumine elutsüklipõhisest 
tegutsemisviisist, mille eesmärk on tagada 
vaesuse ning laste ja vanemaealiste 
inimeste sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamisele ühtne toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) aktiivne kaasamine:
 tööealiste inimeste aktiivseks 
kaasamiseks mõeldud ühtne tegevus, 
millega toetatakse kaasamise, inimväärse 
töö ja sotsiaalse kaasamise terviklikke ja 
individuaalseid strateegiaid, mis 
hõlmavad sotsiaalse ja kogukondliku 
integratsiooni ja taasintegreerimise 
meetmeid ning mis aitavad tagada piisava 
miinimumsissetuleku, võimaluse kasutada 
kvaliteetseid teenuseid ja kaasavad 
tööturud;
Ühtse toetuse tagamine vaesuse ning laste 
ja vanemaealiste inimeste sotsiaalse 
tõrjutuse vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Thomas Mann, Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) kõigi inimeste aktiivne kaasamine, nii 
tööturul osalemise edendamise kui ka 
vaesuse, diskrimineerimise ja tõrjutuse 
vastase ulatusliku võitluse kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 243
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) haridus- ja koolitusvõimalustest ning 
tööturult tõrjutud või tõrjumisohus isikute
aktiivne kaasamine; 

Or. it

Muudatusettepanek 244
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) riskirühma kuuluvate inimeste 
vaesuse vastu võitlemine, olenemata 
nende vanusest, keskendudes 
ennetamisele ja varajasele 
kindlakstegemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) laste õiguste ja heaolu edendamine, et 
kaitsta riskirühma kuuluvaid lapsi ja 
võidelda laste vaesusega;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) aktiivse ja vaesuseta vananemise 
edendamine, eriti naisi silmas pidades;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Lívia Járóka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) marginaliseerunud kogukondade, 
näiteks romade, integreerimine;

ii) marginaliseerunud kogukondade, 
näiteks romade, terviklik 
sotsiaalmajanduslik integreerimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Mara Bizzotto

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;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise tõkestamine;

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse, seksuaalse sättumuse või 
sooidentiteedi alusel toimuva mis tahes 
vormis diskrimineerimise tõkestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise tõkestamine;

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise tõkestamine ja 
võrdsete võimaluste tagamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Kinga Göncz

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) vaesuse nõiaringist väljamurdmisele 
ning laste ja noorte aktiivsele ühiskonnas 
osalemisele suunatud meetmed, näiteks 
võrdse juurdepääsu parandamine 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele avalikele teenustele, 
sealhulgas tervishoiuteenustele, 
koolieelsele haridusele ja 
lastehoiuteenustele, perekondade 
toetamisele, sotsiaalselt kaasavale 
avalikule haridusele;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Inês Cristina Zuber

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 avalikele
teenustele – mis kuuluvad avalikku 
omandisse ja mida haldab riik koos 
teenuste kasutajate demokraatliku 
osalemisega nendes avalikes teenustes –
elanike heaolu jaoks väga olulistes 
valdkondades, nimelt tervishoius, 
hariduses, õiguses, vee- ja 
elamumajanduses, transpordis, lastehoius 
ja eakate hooldamises;

Or. pt
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Muudatusettepanek 253
Mara Bizzotto

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) nende isikute juurdepääsu parandamine 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, kellele sotsiaalse 
kaasamise poliitika suunatud on; 

Or. it

Muudatusettepanek 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 
tervishoiuteenustele, eelkõige Euroopa 
tegevusprogrammide ja katseprojektide 
loomine e-tervise (telemeditsiin, 
kaugmonitooring) algatuste leviku 
parandamiseks, ja üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv
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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 
tervishoiuteenustele, tervist edendavale 
kehalisele aktiivsusele, harrastusspordile
ja üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

Or. de

Muudatusettepanek 256
Elisabeth Schroedter

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 
tervishoiuteenustele, lastehoiuteenustele, 
kogukonnapõhistele teenustele ja üldist 
huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Marian Harkin

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 
tervishoiuteenustele, kogukonnapõhistele 
teenustele ja üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste, sealhulgas 
avalike teenuste edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Elisabeth Schroedter

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 ning sotsiaalkultuuriliste ja 
loomesektorite ja valitsusväliste ja 
koostööorganisatsioonide edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 ettevõtte ühiskondliku 
vastutuse edendamine, sealhulgas 
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sotsiaalse märgistuse kehtestamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Lívia Járóka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku 
ettevõtluse edendamine;

v) sotsiaalse ettevõtluse, sotsiaalmajanduse 
ja sotsiaalselt teadliku ettevõtluse 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Heinz K. Becker

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 innovaatilise 
sotsiaalselt teadliku ettevõtluse 
edendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 263
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku 
ettevõtluse edendamine;

v) sotsiaalse ja solidaarsusel põhineva
majanduse ja sotsiaalselt teadliku 
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ettevõtluse edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad.

vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad; seejuures peaks võtma 
muuhulgas arvesse: (a) isolatsiooni ja 
tõrjutuse vastaseid strateegiaid; (b) 
sotsiaalruumi pakkumisi, mis aitavad 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu; (c) 
üksikvanemate ja omastehooldajate 
olukorra parandamise strateegiaid; (d) 
lähiteenuste toetamist;

Or. de

Muudatusettepanek 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) vaesuse nõiaringist väljamurdmisele 
suunatud meetmed, näiteks perekondade 
toetamine, juurdepääs kvaliteetsetele 
teenustele ja laste ühiskonnas osalemise 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Institutsionaalse suutlikkuse 
parandamine ja avaliku halduse 
tõhustamine järgmiste vahenditega:

(d) Institutsionaalse suutlikkuse 
parandamine ja avaliku halduse 
tõhustamine ja osaluspõhiseks muutmine 
ning sotsiaalpartnerite, valitsusväliste 
organisatsioonide, piirkondlike ja 
kohalike asutuste ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige määruse (EL) nr [ÜTK määrus 
...] artiklis 5 osutatud partnerite 
suutlikkuse suurendamise edendamine 
järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 267
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeeringud institutsionaalsesse 
suutlikkusse ning avaliku halduse ja 
avalike teenuste tõhususse, pidades silmas 
reforme, paremat õiguslikku reguleerimist 
ja head haldustava.

i) investeeringud institutsionaalsesse 
suutlikkusse ning avaliku halduse ja 
avalike teenuste tõhususse, kaasa arvatud 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil, 
pidades silmas reforme, paremat õiguslikku 
reguleerimist ja hea haldustava 
suutlikkuse suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda investeerimisprioriteeti saab kasutada 
ainult nende liikmesriikide territooriumil, 
kus on vähemalt üks määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktis a määratletud 
NUTS 2. taseme piirkond, või 
liikmesriikides, kes võivad saada toetust 
ühtekuuluvusfondist;

Seda investeerimisprioriteeti saab kasutada 
ainult nendes liikmesriikides, kes võivad 
saada toetust ühtekuuluvusfondist või 
nendes liikmesriikides, kus on üks või 
enam määruse (EL) nr [...] artikli 82 lõike
2 punktis a määratletud NUTS 2. taseme 
piirkonda. Nendes liikmesriikides on 
investeerimisprioriteet rakendatav terve 
liikmesriigi territooriumil aset leida 
võivate tegevuste jaoks, kuid need peavad 
kaasa aitama piirkondade 
institutsionaalse suutlikkuse, 
haldusasutuste tõhususe ja avalike 
teenuste parandamisele. 

Or. it

Muudatusettepanek 269
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a ) investeeringud institutsionaalsesse 
suutlikkusse kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil, pidades silmas reforme hea 
haldustava suutlikkuse suurendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide, kaasa arvatud 
sotsiaalkultuuriliste ja 
keskkonnaorganisatsioonide suutlikkuse 
suurendamine rakenduskavade 
rakendamisel, mis tegelevad tööhõive-, 
majandus-, sotsiaal- ja 
sotsiaalkultuurilise poliitika elluviimisega
ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
reforme toetavad sektoripõhised ja 
territoriaalsed paktid.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Elisabeth Morin-Chartier

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) sotsiaal-, tööhõive-, haridus-, kutsealase 
alg- ja täiendõppe ning elukestva õppe
poliitika elluviimisega tegelevate 
sidusrühmade, eeskätt üldmääruse artiklis 
5 käsitletud partnerite suutlikkuse 
suurendamine ning riigi, piirkonna ja 
kohaliku tasandi reforme toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid.

Or. fr

Muudatusettepanek 272
Andrea Cozzolino

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitika 
elluviimisega tegelevate sidusrühmade 
suutlikkuse suurendamine ning riigi, 

ii) tööhõive-, haridus-, elukestva õppe ja 
sotsiaalpoliitika elluviimisega tegelevate 
sidusrühmade suutlikkuse suurendamine 
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piirkonna ja kohaliku tasandi reforme 
toetavad sektoripõhised ja territoriaalsed 
paktid.

ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
reforme toetavad sektoripõhised ja 
territoriaalsed paktid.

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse tööturu suurtest muutustest tingitud ebakindlust, on oluline rõhutada elukestva 
õppe rolli. 

Muudatusettepanek 273
Kinga Göncz

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

Or. en

Muudatusettepanek 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) tööhõive-, majandus- ja sotsiaalpoliitika 
elluviimisega tegelevate sidusrühmade 
suutlikkuse suurendamine ning riigi, 
piirkonna ja kohaliku tasandi täiustusi ja 
sotsiaalset edasiliikumist toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid.
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Or. en

Muudatusettepanek 275
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) investeeringud 
partnerluspõhimõttesse ja määruse (EL) 
nr [ÜTK määrus ...] artiklis 5 osutatud 
partnerite suutlikkuse suurendamisse, et 
tagada kõnealuste partnerite kaasamine 
ja osalemine programmide ja tegevuste 
ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) suutlikkuse suurendamine 
territoriaalsete paktide ja kohalike 
algatuste kaudu, et edendada Euroopa 
Sotsiaalfondi territoriaalset dimensiooni; 

Or. it

Muudatusettepanek 277
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) üldmääruse artiklis 5 käsitletud 
partnerite haldussuutlikkuse 
suurendamine ja nimetatud määruse 
rakendamisele suunatud tegevuste 
toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetades üleminekut vähese CO2-
heitega, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
keskkonda säästvale majandusele haridus-
ja koolitussüsteemide reformiga, oskuste ja 
kvalifikatsioonide kohandamise, tööjõu 
kutseoskuste parandamise ning uute 
töökohtade loomisega keskkonna ja 
energeetikaga seotud sektorites;

(a) toetades üleminekut vähese CO2-
heitega, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
keskkonda säästvale majandusele haridus-
ja koolitussüsteemide parandamisega, 
oskuste ja kvalifikatsioonide kohandamise, 
tööjõu kutseoskuste parandamise ning uute 
töökohtade loomisega keskkonna ja 
energeetikaga seotud sektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetades üleminekut vähese CO2-
heitega, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
keskkonda säästvale majandusele haridus-
ja koolitussüsteemide reformiga, oskuste ja 

(a) toetades üleminekut vähese CO2-
heitega, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
keskkonda säästvale majandusele haridus-
ja koolitussüsteemide reformiga, 
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kvalifikatsioonide kohandamise, tööjõu 
kutseoskuste parandamise ning uute 
töökohtade loomisega keskkonna ja 
energeetikaga seotud sektorites;

käitumisviiside, oskuste ja 
kvalifikatsioonide kohandamise, tööjõu 
kutseoskuste parandamise ning uute 
töökohtade loomisega keskkonna ja 
energeetikaga seotud sektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 280
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tugevdades teadusuuringuid, 
tehnoloogia arengut ja innovatsiooni, 
kaasa arvatud sotsiaalkultuurilise ja 
loomesektori uuenduslikke võrgustikke, 
kraadiõppe arendamise, teadlaste 
koolitamise ning kõrgkoolide, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ja ettevõtete vaheliste 
võrgustike ja partnerluste loomisega;

Or. en

Muudatusettepanek 281
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete panust 
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku arengu saavutamisse
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise ja suuremate investeeringute 
abil uutesse oskustesse ja pädevustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet 
suuremate investeeringute abil 
inimkapitali.

Or. pt

Muudatusettepanek 284
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) parandades mikroettevõtete, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõimet ettevõtete ja töötajate 
kohanemisvõime edendamise ja 
investeeringute suurendamise abil 
inimkapitali ning tugevdades kaasavat 
tööturgu, sealhulgas juurdepääsetavust 
puuetega inimeste jaoks, tõhustades 
VKEde koolitus- ja õppesüsteeme, 
eelkõige noorte jaoks, edendades 
ühiskondlikele probleemidele lahendusi 
pakkuvaid ühistuid, süsteeme ja 
struktuure.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet 
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise ja suuremate investeeringute 
abil inimkapitali ning toetades praktilise 
väljaõppega kutseõppeasutusi.

Or. de

Muudatusettepanek 286
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) parandades väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ja 
pidevat arengut ettevõtete, ettevõtte 
juhtide ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise ja suuremate investeeringute 
abil inimkapitali, eeskätt noorte 
koolitamisse ja praktikasüsteemidesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavalt kodukorra artiklile 52 [...] 
[CPR] võib Euroopa Sotsiaalfond 
rahastada ka tehnilist abi. 

Or. it

Muudatusettepanek 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja keskenduvad 
keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikule arengule üleminekuga 
kaasnevatele küsimustele, et aidata kaasa 
vähemalt Euroopa 2020. aasta strateegia 
peamiste eesmärkide saavutamisele 
tööhõive, hariduse ja vaesusega võitlemise 
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hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas.

valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Marian Harkin

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 
strateegia „Euroopa 2020“ peamiste 
eesmärkide saavutamisele tööhõive, 
hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas, sealhulgas riiklikes 
reformikavades ja ELi toimimise lepingu 
artikli 148 lõike 4 kohaselt esitatud 
asjaomastes nõukogu soovitustes 
määratletud seonduvatele küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Kinga Göncz

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, 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja keskenduvad 
nende riiklikes vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise strateegiates, nt 
nende riiklikes romasid käsitlevates 
strateegiates, riiklikes puuetega inimesi 
käsitlevates strateegiates, riiklikes 
tööhõivestrateegiates, haridusstrateegiates 



PE489.537v02-00 124/209 AM\904731ET.doc

ET

hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas.

jne ja 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.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Elisabeth Schroedter

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, riiklikes 
sotsiaalaruannetes 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.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 1. Liikmesriigid tagavad, et 
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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.

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 ja fondi artiklis 2 sätestatud 
ülesande täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Anthea McIntyre

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vähemalt 20% nõue võib moonutada programmi struktuuri ja vähendaks liikmesriikide 
paindlikkust põhjalikul vajaduste hindamisel põhinevate otsuste tegemisel majanduskasvu ja 
tööhõive suurendamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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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 30% kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis eraldatakse 
määruse (EL) nr [...] artikli 9 lõikes 9 
sätestatud temaatilise eesmärgi „sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks.

Investeerimisprioriteet „Aktiivne 
kaasamine” lisatakse kõikidesse 
rakenduskavadesse. Komisjon esitab enne 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
koostamist suunised selle kohta, kuidas 
sotsiaalfond peaks saavutama vaesuse 
vähendamise eesmärgi integreeritud ja 
sotsiaalselt kaasavate lähenemisviiside 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Kinga Göncz

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 „sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks.

Komisjon ja liikmesriigid töötavad enne 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
koostamist ühiselt välja suunised selle 
kohta, kuidas sotsiaalfond peaks 
saavutama vaesuse vähendamise eesmärgi 
integreeritud ja sotsiaalselt kaasavate 
lähenemisviiside kaudu.
Vaesuse vähendamise eesmärgi 
saavutamise poole liikumise ja kõnealuse 
eesmärgi tegeliku järelevalve tagamise 
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eesmärgil on liikmesriigid kohustatud 
viima sotsiaalfondi rakenduskavades 
kasutatavad näitajad kooskõlla sotsiaalses 
avatud koordinatsiooni meetodis 
kasutatavatega. Liikmesriigid annavad 
oma riiklike reformikavade raames, mida 
täiendavad riiklikud sotsiaalaruanded ja 
riiklikud romasid käsitlevad strateegiad, 
igal aastal aru riiklikul tasandil 
sotsiaalfondi kaudu tehtud algatuste 
kohta, mille eesmärgiks on kaasa aidata 
vaesuse vähendamise eesmärgi 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Marian Harkin

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 „sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks.
Investeerimisprioriteet „Aktiivne 
kaasamine” lisatakse kõikidesse 
rakenduskavadesse. Komisjon esitab enne 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
koostamist suunised selle kohta, kuidas 
sotsiaalfond peaks saavutama vaesuse 
vähendamise eesmärgi integreeritud ja 
sotsiaalselt kaasavate lähenemisviiside 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

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 „sotsiaalse 
kaasatuse aktiivne edendamine ning 
vaesuse vastu võitlemine” saavutamiseks.

Erandina, nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel, eraldatakse kuni 20% kõigist 
ESFi vahenditest prioriteetseteks 
investeeringuteks, mis on määratletud 
määruse (EL) nr [...] [ERF] artikli 5 lõike 
9 punktides a) kuni c).

Or. pl

Selgitus

Arvestades liikmeriikide ja regioonide spetsiifilisi vajadusi on vaja luua elastsem vahendite 
koondamise mehhanism, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. Et ERF võimaldab 
samuti sellisel määral investeeringuid, peaks 20% künnis kehtima erandina nii ESFi kui ka 
ERFi puhul. 

Muudatusettepanek 298
Elisabeth Schroedter

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 [ÜTK määrus ...] artikli 9 
lõikes 9 sätestatud temaatilise eesmärgi 
„sotsiaalse kaasatuse edendamine, vaesuse 
ja diskrimineerimise vastu võitlemine” 
saavutamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) arenenumates piirkondades 
koondavad liikmesriigid 80 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile;
(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni 
neljale artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;
(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vahendite koondumise teatavatesse 
teemavaldkondadesse vastavalt järgmistele 

3. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vahendite koondumise teatavatesse 
teemavaldkondadesse vastavalt järgmistele 
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tingimustele: tingimustele; põhjendatud piirkondlike ja 
kohaliku tasandi vajadustega seotud 
juhtudel võib teha erandeid ja 
liikmesriigid võivad suurema paindlikkuse 
huvides kõnealustest tingimustest kõrvale 
kalduda:

Or. en

Muudatusettepanek 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni 
neljale artikli 3 lõikes 1 osutatud
investeerimisprioriteedile;

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid vähemalt 80% sotsiaalfondi 
riikliku tasandi vahendite kogusummast 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ÜTK] artikli 9 
punktides 8, 9 ja 10 osutatud temaatilistele 
eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 302
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 70% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. de
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Selgitus

Eraldiste 80%-line koondamine arenenumates piirkondades vähendab paindlikkust.
Niisugune paindlikkus on aga rakenduskava 7-aastast kestust ja suuri piirkondlikke erinevusi 
arvestades erilise tähtsusega.

Muudatusettepanek 303
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 70% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. it

Muudatusettepanek 304
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile, kuid nende hulk 
võib ulatuda kuni kümneni, vastates 
konkreetse piirkonna vajadustele, eeldusel 
et need määratletakse koostöös artiklis 5 
nimetatud partneritega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 305
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile, pöörates erilist 
tähelepanu vaesematele alapiirkondadele 
(raskustes olevatele aladele, linnaosadele 
või tööturupiirkondadele);

Or. fr

Muudatusettepanek 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni 
neljale artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid vähemalt 70% sotsiaalfondi 
riikliku tasandi vahendite kogusummast 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ÜTK] artikli 9 
punktides 8, 9 ja 10 osutatud temaatilistele 
eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 307
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 60% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. it

Muudatusettepanek 308
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 60% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. de

Selgitus

Eraldiste 70%-line koondamine üleminekupiirkondades vähendab paindlikkust. Niisugune 
paindlikkus on aga rakenduskava 7-aastast kestust ja suuri piirkondlikke erinevusi arvestades 
erilise tähtsusega.

Muudatusettepanek 309
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 

(b) üleminekupiirkondades koondavad 
liikmesriigid 70% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
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artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile, kuid nende hulk 
võib ulatuda kuni kümneni, vastates 
konkreetse piirkonna vajadustele, eeldusel 
et need määratletakse koostöös artiklis 5 
nimetatud partneritega;

Or. fr

Muudatusettepanek 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid vähemalt 60% 
sotsiaalfondi riikliku tasandi vahendite 
kogusummast määruse (EL) nr [...]/2012 
[ÜTK] artikli 9 punktides 8, 9 ja 10 
osutatud temaatilistele eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 50% iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

Or. it
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Muudatusettepanek 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

(c) vähem arenenud piirkondades ja 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75% EL-25 
keskmisest SKPst, kuid mis on nüüd 
ülemineku- või arenenumate piirkondade 
kategooriates abikõlblikud, koondavad 
liikmesriigid 60% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni viiele
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile.

Or. en

Selgitus

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Muudatusettepanek 313
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60 % iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

c) vähem arenenud piirkondades 
koondavad liikmesriigid 60% iga 
rakenduskava sotsiaalfondist pärit 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile, kuid 
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nende hulk võib ulatuda kuni kümneni, 
vastates konkreetse piirkonna vajadustele, 
eeldusel et need määratletakse koostöös 
artiklis 5 nimetatud partneritega;

Or. fr

Muudatusettepanek 314
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidele on jäetud tõlgendusruum 
rakenduskavades 
investeerimisprioriteetide määramiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 315
Mara Bizzotto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõikes võib maksimaalset 
investeerimisprioriteetide arvu 
suurendada 4-lt 6-le juhul, kui see on 
selgelt põhjendatud ja vastab paremini 
antud piirkonna konkreetsetele 
vajadustele. 

Or. it

Muudatusettepanek 316
Kinga Göncz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

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 
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid 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.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Elisabeth Schroedter

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

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 ja kõik 
andmed esitatakse meeste ja naiste kohta 
eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised ja programmispetsiifilised 
väljundinäitajad viitavad osaliselt või 

Ühised ja programmispetsiifilised „kõvad” 
ja „pehmed” väljundinäitajad viitavad 
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täielikult elluviidud tegevusele. Kui see on 
toetatud tegevuse laadist johtuvalt 
otstarbekas, kehtestatakse aastaks 2022 
kumulatiivsed koguselised sihtnäitajad. 
Baasnäitajaks võetakse null.

osaliselt või täielikult elluviidud 
tegevusele. Kui see on toetatud tegevuse 
laadist johtuvalt otstarbekas, kehtestatakse 
aastaks 2022 kumulatiivsed koguselised 
sihtnäitajad. Baasnäitajaks võetakse null.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon töötab välja ulatusliku ja 
põhjendatud näitajate kogumi, mis näitab 
selgelt, kus on tehtud edusamme ja samuti 
valdkondi, kus vahendite kasutamine ei 
ole liidu sihtide ja eesmärkide 
saavutamisele kaasa aidanud. Komisjon 
koostab koostöös liikmesriikidega andmed 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eri 
ilmingute kohta, nt ebavõrdne juurdepääs 
teabele, kaupadele ja teenustele, ning 
muutuste kohta, mida on vaja teha
nendega seotud tingimustes. Esitatakse ka 
liigitatud andmed romade olukorra kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste
sidusrühmade, eelkõige valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamine 

1. Asjaomaste sidusrühmade, eelkõige 
valitsusväliste organisatsioonide kaasamine 
rakenduskavade rakendamisse vastavalt 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Kinga Göncz

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, eelkõige 
valitsusväliste organisatsioonide kaasamine 
rakenduskavade kavandamisse, 
rakendamisse ja hindamisse vastavalt 
määruse (EL) nr [...] artiklile 5, võib 
toimuda määruse (EL) nr [...] artikli 112
lõikes 7 osutatud üldiste toetuste või 
määruse (EL) nr [...] artiklites 108 ja 109 
määratletud tehnilise abi kaudu. 
Liikmesriigid teevad üldiste toetuste 
süsteemid väikestele valitsusvälistele 
organisatsioonidele kättesaadavaks 
sotsiaalfondi kõikide rakenduskavade 
raames. Sellisel juhul määratletakse 
rakenduskavas see programmi osa, mida 
üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteese suuna esialgne rahaline eraldis.

Tehnilise abi vahendid tehakse 
kättesaadavaks sotsiaalfondi kõikide 
rakenduskavade raames, toetades ELi ja 
piirkondlikul tasandil eelkõige 
valitsusvälistele organisatsioonidele 
suunatud tehnilise abi teenuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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. Kohalike ja piirkondlike asutuste, 
sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade kavandamisse, 
rakendamisse ja hindamisse vastavalt 
määruse (EL) nr [...] artiklile 5, võib 
toimuda määruse (EL) nr [...] artikli 113 
lõikes 7 osutatud üldiste toetuste või 
määruse (EL) nr [...] artiklites 108 ja 109 
määratletud tehnilise abi kaudu. 
Liikmesriigid teevad üldiste toetuste 
süsteemid väikestele valitsusvälistele 
organisatsioonidele kättesaadavaks 
sotsiaalfondi kõikide rakenduskavade 
raames. Sellisel juhul määratletakse 
rakenduskavas see programmi osa, mida 
üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteese suuna esialgne rahaline eraldis.
Tehnilise abi vahendid tehakse 
kättesaadavaks sotsiaalfondi kõikide 
rakenduskavade raames, toetades ELi ja 
piirkondlikul tasandil eelkõige 
valitsusvälistele organisatsioonidele ning 
väikestele kohalikele ja piirkondlikele 
asutustele tuginevaid tehnilise abi 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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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. Pädevate piirkondlike, kohalike, linna-
ja teiste kohalike asutuste, kohalikku ja 
piirkondlikku tasandit esindavate 
katusorganisatsioonide, sotsiaalpartnerite 
ja teiste sidusrühmade, eelkõige 
valitsusväliste organisatsioonide kaasamine 
rakenduskavade kavandamisse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Elisabeth Schroedter

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 
kaasamine, võttes arvesse neid, mis 
tegutsevad piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, rakenduskavade rakendamisse, 
samuti määruse (EL) nr [...] artikli 5 
punktides a, b ja c osutatud partnerite 
kaasamine, võib toimuda määruse (EL) nr 
[...] artikli 113 lõikes 7 osutatud üldiste 
toetuste kaudu. Sellisel juhul määratletakse 
rakenduskavas üks programmi osa, mida 
üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteese suuna esialgne rahaline eraldis.

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Mara Bizzotto

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

Or. en

Muudatusettepanek 326
Jutta Steinruck

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 hinnanguline rahaline 
eraldis.

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade kavandamisse, 
rakendamisse, seiresse ja hindamisse
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 hinnanguline rahaline 
eraldis.

Or. de
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Muudatusettepanek 327
Pervenche Berès

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 hinnanguline rahaline 
eraldis.

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade loomisse,
rakendamisse ja hindamisse 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 
hinnanguline rahaline eraldis.

Or. fr

Muudatusettepanek 328
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, võivad rakenduskava 
korraldusasutused tagada määruse (EL) nr 
[...] artikli 82 lõike 2 punktis a määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

Or. de
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Muudatusettepanek 329
Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

2. Et soodustada kõikide asjaomaste 
osalejate piisavat osalemist sotsiaalfondi 
toetatavas tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja
asjaomaste osalejate, sealhulgas
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, tagavad korraldusasutused, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa, vähemalt 2% iga 
liikmesriigi sotsiaalfondi vahendite 
kogusummast, suutlikkuse suurendamiseks 
koolituse, võrgustikutöö, sotsiaalse 
dialoogi tugevdamise ja sotsiaalpartnerite 
ühistegevuse kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 331
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas
tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

2. Et soodustada määruse (EL) nr [...] 
artiklis 5 osutatud sotsiaalpartnerite 
piisavat osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses ning sotsiaalfondist toetust 
saavate programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises,
tagavad rakenduskava korraldusasutused 
määruse (EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 
punktis a ja punktis b määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 2%
suutlikkuse suurendamiseks koolituse, 
võrgustikutöö, sotsiaalse dialoogi 
tugevdamise ja sotsiaalpartnerite 
ühistegevuse kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktis a määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõikes 2 määratletud piirkonnas 
või liikmesriigis, kes võib saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, et sotsiaalfondi 
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sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

vahenditest eraldatakse asjakohane summa 
suutlikkuse suurendamiseks koolituse, 
võrgustikutöö, sotsiaalse dialoogi 
tugevdamise ja sotsiaalpartnerite 
ühistegevuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, 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 suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktides a ja b
määratletud piirkonnas või liikmesriigis, 
kes võib saada toetust ühtekuuluvusfondist, 
et sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 334
Elisabeth Schroedter

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 

3. Et soodustada valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele eelkõige sotsiaalse ja 
sotsiaalkultuurilise kaasatuse, soolise 
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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.

võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
valdkonnas, tagavad korraldusasutused, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa, vähemalt 2% iga 
liikmesriigi sotsiaalfondi vahendite 
kogusummast, valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks ja võrgustikku 
ühendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused määruse 
(EL) nr [...] artikli 82 lõikes 2 määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3



PE489.537v02-00 148/209 AM\904731ET.doc

ET

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 määruse (EL) nr [...] 
artiklis 5 osutatud valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele ning sotsiaalfondist 
toetust saavate programmide 
ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises (eelkõige 
mõjuhinnanguid kasutades) eelkõige 
sotsiaalse kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
valdkonnas, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktides a ja b
määratletud piirkonnas või liikmesriigis, 
kes võib saada toetust ühtekuuluvusfondist, 
et sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 2% 
valitsusväliste organisatsioonide 
ühistegevuseks ja suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse ja võrgustikutöö
kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 337
Martin Kastler

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 

3. Et soodustada määruse (EL) nr [...] 
artiklis 5 osutatud valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele ning sotsiaalfondist 
toetust saavate programmide 
ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises (eelkõige 
mõjuhinnanguid kasutades) eelkõige 
sotsiaalse kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
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asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

valdkonnas, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktides a ja b
määratletud piirkonnas või liikmesriigis, 
kes võib saada toetust ühtekuuluvusfondist, 
et sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 2% 
valitsusväliste organisatsioonide 
ühistegevuseks ja suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse ja võrgustikutöö
kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 338
Pervenche Berès

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 määruse (EL) nr [...] 
artiklis 5 osutatud valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ja nende 
juurdepääsu sellele ning sotsiaalfondist 
toetust saavate programmide 
ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises eelkõige 
sotsiaalse kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
valdkonnas, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktis a ja punktis b
määratletud piirkonnas või liikmesriigis, 
kes võib saada toetust ühtekuuluvusfondist, 
et sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 2%
valitsusväliste organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 339
Jutta Steinruck
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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 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused määruse 
(EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 punktides a 
ja b määratletud piirkonnas või 
liikmesriigis, kes võib saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, et sotsiaalfondi 
vahenditest eraldatakse 2% valitsusväliste 
organisatsioonide ühistegevuseks ja
suutlikkuse suurendamiseks – koolituseks 
ja võrgustikutööks.

Or. de

Muudatusettepanek 340
Thomas Mann

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 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused määruse 
(EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 punktis a 
(vähem arenenud piirkonnad) ja punktis b 
(üleminekupiirkonnad) määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
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organisatsioonide ühistegevuseks ja
suutlikkuse suurendamiseks koolituse ja 
võrgustikutöö kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 341
Sari Essayah

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 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused määruse 
(EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 punktides a 
ja b määratletud piirkonnas või 
liikmesriigis, kes võib saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, et sotsiaalfondi 
vahenditest eraldatakse asjakohane summa 
valitsusväliste organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamiseks.

Or. fi

Muudatusettepanek 342
Lívia Járóka

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 

3. Et tagada sidusrühmade valitsusväliste 
organisatsioonide – eelkõige kõnealustest 
programmidest abi saajaid esindavate või 
toetavate valitsusväliste organisatsioonide 
– piisav osalemine sotsiaalfondi toetatavas 
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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.

tegevuses ja sotsiaalfondi toetatavate 
programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises
ja nende juurdepääs 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.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Kinga Göncz

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 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
rakenduskava korraldusasutused, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 344
Marian Harkin

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 ja sotsiaalpartnerite 
piisavat osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses ja nende juurdepääsu sellele, 
tagavad rakenduskava korraldusasutused 
määruse (EL) nr [...] artikli 82 lõike 2 
punktides a ja b määratletud piirkonnas või 
liikmesriigis, kes võib saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, et sotsiaalfondi 
vahenditest eraldatakse asjakohane summa 
suutlikkuse suurendamise meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Elisabeth Schroedter

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 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, tegeledes vaesuse 
feminiseerumisega, edendades selleks 
lastehoiukohustuste võrdset jagamist 
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meeste ja naiste vahel. Liikmesriigid 
tagavad, et rakenduskavade 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalves ja hindamisel edendatakse 
soolise eelarvestamise 
hindamismeetoditega soolist 
võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi. 
Lisaks võimaldavad liikmesriigid naistel 
ja meestel rakenduskavade juhtimises ja 
rakendamises kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil tasakaalustatult osaleda 
ja esitavad aruanded selles valdkonnas 
tehtud edusammude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, integreerides 
sooperspektiivi kõikide temaatiliste 
prioriteetide meetmetesse ja programmide 
kavandamise ja rakendamise kõikidel 
etappidel. Liikmesriigid eraldavad 
vahendid konkreetsetele artikli 3 lõike 1 
punkti a alapunktis iv osutatud 
sihipärastele meetmetele, et seeläbi 
eelkõige suurendada naiste püsivat osalust 
ja edu tööhõives, kaotada tööturul esinev 
soopõhine segregatsioon, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses, 
tegeleda vaesuse feminiseerumisega, 
edendada lastehoiukohustuste võrdset 
jagamist naiste ja meeste vahel ning 
hoogustada naiste ja meeste töö- ja eraelu
ühitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 347
Kinga Göncz

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, integreerides 
sooperspektiivi kõikide temaatiliste 
prioriteetide meetmetesse. Liikmesriigid 
eraldavad vahendid konkreetsetele artikli 
3 lõike 1 punkti a alapunktis iv osutatud 
sihipärastele meetmetele, et seeläbi 
eelkõige, kuid mitte eranditult suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
vähendada tööturul esinevat soopõhist 
segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses, 
tegeleda vaesuse feminiseerumisega, 
edendada lastehoiukohustuste võrdset 
jagamist naiste ja meeste vahel ning 
toetada meeste ja naiste töö-, pere- ja 
eraelu ühitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Thomas Mann

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 

Liikmesriigid ja komisjon on kohustatud 
edendama naiste ja meeste vahelist 
võrdõiguslikkust määruse (EL) nr [...] 
artiklis 7 osutatud peavoolustamise kaudu.
Lisaks peaksid nad, toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
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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.

alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, mis eelkõige suurendavad
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
vähendama tööturul esinevat soopõhist 
segregatsiooni, võitlema sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning toetama meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Or. de

Muudatusettepanek 349
Kinga Göncz

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 
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.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
inimeste, keda ähvardab 
diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu, võrdseid 
võimalusi võrdsete võimaluste põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7, ja kasutades 
selleks artiklis 3 (eelkõige artikli 3 lõike 1 
punkti c alapunktides ii ja iii) osutatud 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust. Selline tegevus on 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, et suurendada nende 
osalust tööturul, parandada nende 
sotsiaalset kaasatust, vähendada 
haridustaseme, tervisliku seisundi ja 
kvaliteetsetele avalikele teenustele 
juurdepääsu ebavõrdsust, parandada 
juurdepääsetavust puuetega inimeste 
jaoks ja hõlbustada pakutavate teenuste 
viimist hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile ja hoida ära mis tahes 
segregatsioon.

Sotsiaalfondi vahendeid ei tohi kulutada 
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programmidele, mis suurendavad 
sotsiaalset ebavõrdsust või segregatsiooni 
(nt pakkudes teenuseid, mis ei ole 
kogukonna kõige halvemas olukorras 
liikmetele juurdepääsetavad). 
Sotsiaalfondi investeeringute mõju 
võrdsetele võimalustele, võrdsele 
juurdepääsule ja marginaliseerunud 
rühmade integreerimisele tuleb uurida ja 
esitada selle kohta aruanded kõikide 
rakenduskavade lõikes. Liikmesriigid 
esitavad oma riiklikele reformikavadele 
lisatud riiklikes sotsiaalaruannetes 
andmed sotsiaalfondi rahastatud algatuste 
kohta, mis on seotud marginaliseerunud 
kogukondade ja rändajatega. 
Liikmesriigid esitavad oma riiklikus 
romasid käsitlevas strateegias 
üksikasjalikud andmed sotsiaalfondi 
panuse kohta romade 
sotsiaalmajanduslikku integreerimisse ja 
esitavad igal aastal riiklikele 
reformikavadele lisatud riiklikes 
sotsiaalaruannetes andmed selles 
valdkonnas võetud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Elisabeth Schroedter

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 osutatud kõigi asjaomaste 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust, pöörates eriti 
tähelepanu nendele, kes seisavad silmitsi 
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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.

mitmekordse diskrimineerimisega. Selline 
tegevus on suunatud inimestele, keda 
ähvardab diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada asjaomaste inimeste 
jaoks eelkõige juurdepääsu tööturule, 
parandada nende sotsiaalset kaasatust, 
vähendada haridustaseme ja tervisliku 
seisundi ebavõrdsust ja hõlbustada 
pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule tasandile

Or. en

Muudatusettepanek 351
Marian Harkin

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 
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.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, 
diskrimineerimiseta soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu, 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7. Lisaks 
toetab sotsiaalfond käesoleva määruse 
artiklis 3 (eelkõige artikli 3 lõike 1 punkti c 
alapunktis iii) osutatud 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust. Selline tegevus on 
suunatud igas vanuses 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

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Lívia Járóka

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 
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.

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 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht ja sotsiaalne tõrjutus, 
näiteks puuetega inimestele ja 
marginaliseerunud kogukondade 
liikmetele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada kvaliteetsetele 
haridusteenustele juurdepääsu ja 
tervishoiu ebavõrdsust ja hõlbustada 
pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 
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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 
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.

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 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht (näiteks 
sisserändajad), 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalne innovatsioon välja jäetud
1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.
2. Liikmesriigid määravad oma 
konkreetsetele vajadustele vastavad 
sotsiaalse innovatsiooni teemad kindlaks 
oma rakenduskavades.
3. Komisjon aitab kaasa sotsiaalse 
innovatsiooni alase suutlikkuse loomisele 
eelkõige sellega, et toetab vastastikust 
õppimist, võrgustike loomist ning heade 
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tavade ja meetodite levitamist.
Or. en

Muudatusettepanek 355
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada, hinnata 
edukaid innovaatilisi lahendusi, kaasa 
arvatud alt üles lahendusi, ja võtta neid 
ulatuslikumalt kasutusele sotsiaalsete 
vajadustega toimetuleku huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada, hinnata
innovaatilisi lahendusi, kaasa arvatud alt 
üles lahendusi, ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

Or. en
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Muudatusettepanek 357
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada kohalikul või 
piirkondlikul tasandil innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

Or. fr

Muudatusettepanek 358
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada innovaatilisi 
lahendusi ja võtta neid ulatuslikumalt 
kasutusele sotsiaalsete vajadustega 
toimetuleku huvides.

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 
pädevusse kuuluvates valdkondades 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 3, 
eelkõige selleks, et katsetada ja hinnata
innovaatilisi lahendusi ja võtta neid 
ulatuslikumalt kasutusele sotsiaalsete 
vajadustega toimetuleku huvides. Selleks et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärke tööhõive, hariduse ja vaesusega 
võitlemise valdkonnas, kaasatakse 
rakendamisse kõik olulised sidusrühmad, 
eelkõige toimub tihe koostöö 
sotsiaalpartnerite, ühiskondlike 
organisatsioonide ja haridusasutuste 
vahel.

Or. de
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Muudatusettepanek 359
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Sotsiaalne innovatsioon” – uued, nii 
eesmärgi kui vahendite poolest sotsiaalsed 
sekkumised, mis tagavad toimivamad, 
tõhusamad, jätkusuutlikumad ja/või 
õiglasemad lahendused täitmata või 
ebapiisavalt täidetud sotsiaalsetele 
vajadustele seoses vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise, 
kõrgetasemelise kvaliteetse tööhõive ja 
inimväärse töö edendamise, piisava ja 
vaesust vältiva sotsiaalkaitse tagamise ja 
töötingimuste parandamisega, aidates sel 
viisil kaasa edusammudele 
sotsiaalvaldkonnas.
Sotsiaalne innovatsioon parandab elu- ja 
töökvaliteeti. Sellele ei anta hinnangut 
eelkõige majanduslike kriteeriumide, vaid 
pigem lisandväärtuse alusel, mida see 
annab ühiskonnale tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Mara Bizzotto

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 täpsustavad oma 
konkreetsetele vajadustele vastavaid 
sotsiaalse innovatsiooni valdkondi ja 
teemasid oma rakenduskavades, samuti 
võivad nad rakenduskavades välja töötada 
katsetuste hindamise ning saadud 
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tulemuste kasutamise ja levitamise kava.

Or. it

Muudatusettepanek 361
Elisabeth Schroedter

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 kindlaks 
oma rakenduskavades, sealhulgas teemad, 
mis on seotud sotsiaalkultuurilise 
innovatsiooniga ja vastavad teiste ühise 
strateegilise raamistiku vahendite, 
eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi 
meetmetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 
innovatsiooni alase suutlikkuse loomisele 
eelkõige sellega, et toetab vastastikust 
õppimist, võrgustike loomist ning heade 
tavade ja meetodite levitamist, sealhulgas 
ettevõtte sotsiaalse märgistuse saamist 
puudutavate ühiste kriteeriumide osas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 363
Mara Bizzotto

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 
innovatsiooni alase suutlikkuse loomisele 
eelkõige sellega, et toetab vastastikust 
õppimist, võrgustike loomist ning heade 
tavade ja meetodite levitamist, sealhulgas 
piirkondlike ja kohalike asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevaheline koostöö Riikidevaheline ja piirkondadevaheline
koostöö

Or. it

Muudatusettepanek 365
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad toetada
riikidevahelist koostööd, et edendada 
üksteiselt õppimist ja seega suurendada 
sotsiaalfondi toetatava poliitika tõhusust.
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Or. it

Muudatusettepanek 366
Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid toetavad riikidevahelist 
ja/või piirkondadevahelist koostööd, et 
edendada üksteiselt õppimist ja seega 
suurendada sotsiaalfondi toetatava poliitika 
tõhusust. Riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline koostöö ühendab
koostööpartnerid vähemalt kahest 
liikmesriigist. 

Or. it

Muudatusettepanek 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid toetavad riikidevahelist 
koostööd, et edendada üksteiselt õppimist 
ja seega suurendada sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust. Riikidevahelises 
koostöös peab osalema määruse (EL) nr 
[...] artiklis 5 osutatud koostööpartnereid 
vähemalt kahest liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

2. Liikmesriigid võivad pärast kõikide 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
valitsusväliste organisatsioonidega 
konsulteerimist valida riikidevahelise 
koostöö teemad loetelust, mille esitab 
komisjon ja mida toetab sotsiaalfondi 
komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 

2. Liikmesriigid võivad pärast 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
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mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

ning kohalike ja piirkondlike asutustega 
konsulteerimist valida riikidevahelise 
koostöö teemad loetelust, mille esitab 
komisjon ja mida toetab sotsiaalfondi 
komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

2. Liikmesriigid võivad valida koostöös 
piirkondlike, kohalike, linna- ja teiste 
asutustega riikidevahelise koostöö teemad 
loetelust, mille esitab komisjon ja mida 
toetab sotsiaalfondi komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

2. Liikmesriigid võivad pärast 
partneritega konsulteerimist valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

2. Liikmesriigid võivad valida koostöös 
piirkondlike, kohalike, linna- ja teiste 
asutustega riikidevahelise koostöö teemad 
loetelust, mille esitab komisjon ja mida 
toetab sotsiaalfondi komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee.

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust, 
mille esitab komisjon ja mida toetab 
sotsiaalfondi komitee ja teha ettepanekuid 
teiste huvipakkuvate teemade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hõlbustab riikidevahelist 
koostööd lõikes 2 osutatud teemadel
üksteiselt õppimise ning koordineeritud või 
ühistegevusega. Eelkõige võtab komisjon 
kasutusele ELi tasemel tegutseva 
platvormi, mis hõlbustab kogemuste 

3. Komisjon hõlbustab riikidevahelist 
koostööd üksteiselt õppimise ning 
koordineeritud või ühistegevusega 
Eelkõige võtab komisjon kasutusele ELi 
tasemel tegutseva platvormi, mis hõlbustab 
riikidevaheliste partnerluste loomist, 
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vahetust, suutlikkuse suurendamist ja 
võrgustikutööd, aga ka tähtsamate
tulemuste levitamist. Lisaks töötab 
komisjon riikidevahelise koostöö 
lihtsustamise huvides välja koordineeritud 
rakendusraamistiku, mis hõlmab ühiseid 
kõlblikkuskriteeriume, tegevuse liike ja 
ajastust ning ühist lähenemist seirele ja 
hindamisele.

kogemuste vahetust, suutlikkuse 
suurendamist ja võrgustikutööd, aga ka 
kasulike tulemuste kasutusele võtmist ja
levitamist.

Or. it

Muudatusettepanek 376
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hõlbustab riikidevahelist 
koostööd lõikes 2 osutatud teemadel 
üksteiselt õppimise ning koordineeritud või 
ühistegevusega. Eelkõige võtab komisjon 
kasutusele ELi tasemel tegutseva 
platvormi, mis hõlbustab kogemuste 
vahetust, suutlikkuse suurendamist ja 
võrgustikutööd, aga ka sellise tegevuse 
tulemuste levitamist. Lisaks töötab 
komisjon riikidevahelise koostöö 
lihtsustamise huvides välja koordineeritud 
rakendusraamistiku, mis hõlmab ühiseid 
kõlblikkuskriteeriume, tegevuse liike ja 
ajastust ning ühist lähenemist seirele ja 
hindamisele.

3. Komisjon hõlbustab riikidevahelist 
koostööd lõikes 2 osutatud teemadel 
üksteiselt õppimise ning koordineeritud või 
ühistegevusega. Eelkõige võtab komisjon 
kasutusele ELi tasemel tegutseva 
platvormi, mis hõlbustab kogemuste 
vahetust, suutlikkuse suurendamist ja 
võrgustikutööd, aga ka sellise tegevuse 
tulemuste levitamist. Liikmesriike 
ergutatakse rajama riikidevahelisel 
tasandil sotsiaalse kaasamise võrgustikke, 
kaasates asjaomased kodanikuühiskonna 
sidusrühmad. Lisaks töötab komisjon 
riikidevahelise koostöö lihtsustamise 
huvides välja koordineeritud 
rakendusraamistiku, mis hõlmab ühiseid 
kõlblikkuskriteeriume, tegevuse liike ja 
ajastust ning ühist lähenemist seirele ja 
hindamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa sotsiaalfondi rahvusvahelise 
koostöö eesmärke tuleks liikmesriikides 
käsitleda Euroopa territoriaalse koostöö 
programmide eesmärkide alusel, sest see 
aitab tõhustada erinevatest fondidest 
toetatavate tegevuste elluviimist ja 
piirkondlikku suunamist.

Or. fi

Muudatusettepanek 378
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Üks osa 20% suurusest sotsiaalfondi 
ühiskondliku kaasamise edendamiseks ja 
vaesusevastaseks võitluseks ette nähtud 
eraldistest tuleb suunata tõrjutud 
rühmade ühiskondlikku kaasamist 
puudutavate kogemuste vahetustele. Need 
kogemused tuleb käiku võtta piirkondlikul 
tasemel antud piirkonna ametiasutusi, 
sotsiaalpartnereid ja ühistuid siduvate 
algatuste raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks.

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud riikidevahelise koostöö 
elluviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks.

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks.

Erandina artikli 4 lõigetest 2 ja 3 ei loeta 
ESFi koguvahendite hulka igas 
liikmesriigis, millest räägitakse artikli 4 
lõikes 2, ega iga rakenduskava jaotuse 
hulka, milles räägitakse artikli 4 lõikes 3, 
prioriteetseid suundi, mis on 
rakendusprogrammides tervenisti 
mõeldud sotsiaalse innovatsioonile, 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

Or. pl

Selgitus

Artikli 11 kirjed võivad jääda kasutamata seoses temaatilise koondamise nõuetega, mis on 
sätestatud artikli 4 punktides 2 ja 3. Prioriteetse tegevussuuna raames eraldatud vahendid, 
mis on mõeldud innovatsioonitegevusele või riikidevahelise koostöö arendamisele või nende 
kahe kombinatsioonile, tuleb seega jätta välja temaatilist koondaist käsitlevatest kirjetest.
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Muudatusettepanek 381
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks.

1. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 87 
lõikest 1 võib rakenduskavades näha ette 
prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks. 
Sotsiaalfondi sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö meetmed võivad 
ka olla osa mitmest fondist toetatavast 
prioriteetsest suunast.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile või osutab artikli 6 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkti võrra, kuid mitte üle 
100%, kui kogu prioriteetne suund on 
pühendatud sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile või nende 
programmiosade puhul, mida haldavad 
otse sotsiaalpartnerid või valitsusvälised 
organisatsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 385
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõikest 3 suurendatakse prioriteetse suuna 
kaasrahastamise maksimummäära kümne 
protsendipunkt võrra, kuid mitte üle 100%, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile või kui programmide 
osasid juhivad valitsusvälised 
organisatsioonid või sotsiaalpartnerid.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 9 ja 10 osutatud sotsiaalsesse 
innovatsiooni ja riikidevahelisse 
koostöösse, kui neid teemasid ei kata juba 
spetsiaalselt sellele pühendatud prioriteetne 
suund.

(b) artiklites 9 ja 10 osutatud 
riikidevahelisse koostöösse, kui neid 
teemasid ei kata juba spetsiaalselt sellele 
pühendatud prioriteetne suund.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

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

tööhõive, hariduse ja sotsiaalse kaasamise 
kohalikke algatusi, aga ka määruse (EL) nr 
[...] artiklis 99 osutatud integreeritud 
territoriaalseid investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 eelkõige 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.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Elisabeth Schroedter

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, kaasa 
arvatud noorte tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalse kaasamise kohalikke algatusi, 
näiteks sotsiaalkultuurilisi algatusi. 
Sotsiaalfondi võib kasutada juhtiva 
fondina integreeritud sotsiaalse 
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kaasamise projektide jaoks vastavalt 
artikli 3 punktile c, ühendades need 
investeerimisprioriteetide või Euroopa 
Regionaalarengu Fondi meetmetega. 
Vähemalt 5% sotsiaalfondi vahenditega 
toetatakse määruse (EL) nr [...] artiklis 99 
osutatud integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Kinga Göncz

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 ja maaelu arengut 
strateegiatega, millega nähakse ette 
integreeritud tegutsemine, et tulla toime 
majanduslike, keskkondlike ja sotsiaalsete 
ülesannetega, mis mõjutavad 
partnerluslepingus loetletud linnu. 
Vastastikuse täiendavuse tagamiseks 
Euroopa Regionaalarengu Fondiga ja 
selleks, et hõlbustada väikeste 
valitsusväliste organisatsioonide 
juurdepääsu struktuurifondidele, võib 
sotsiaalfondi kasutada juhtiva fondina 
integreeritud sotsiaalse kaasamise 
projektide jaoks, ühendades ebasoodsas 
olukorras olevates piirkondades 
sotsiaalsed infrastruktuurid ja kaasnevad 
teenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 391
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Nadja Hirsch

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, peaks sotsiaalfond toetama
säästvat linnaarengut strateegiatega, 
millega nähakse ette integreeritud 
tegutsemine, et tulla toime majanduslike, 
keskkondlike ja sotsiaalsete ülesannetega, 
mis mõjutavad partnerluslepingus loetletud 
linnu. See peaks hõlmama võimalust 
määrata linnad vahendusasutusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Mara Bizzotto
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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, peaks sotsiaalfond toetama
säästvat linnaarengut strateegiatega, 
millega nähakse ette integreeritud 
tegutsemine, et tulla toime majanduslike, 
keskkondlike ja sotsiaalsete ülesannetega, 
mis mõjutavad partnerluslepingus loetletud 
linnu. See peaks hõlmama võimalust 
määrata linnad vahendusasutusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid eraldavad vastavalt 
määruse [...] [ühissätete määrus] artikli 
52 lõikele 2 tehnilise abi jaoks 
asjakohasel tasemel sotsiaalfondi rahalisi 
vahendeid vahetult kõikidele määruse [...] 
[ühissätete määrus] artiklis 5 osutatud 
partneritele, et soodustada kõnealuste 
partnerite kaasamist ja osalemist 
programmide ja tegevuste 
ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises ning toetada 
nende suutlikkuse suurendamist 
kooskõlas Euroopa partnerluste 
käitumisjuhendiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 395
Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sotsiaalfond võib toetada selliste 
toimingute kulusid, mis leiavad aset 
väljaspool programmiala, kuid toimuvad
siiski Euroopa Liidus, kui täidetud on kaks 
järgmist tingimust:

2. Sotsiaalfond võib toetada selliste 
toimingute kulusid, mis leiavad aset 
väljaspool programmipiirkonda, kui 
täidetud on kaks järgmist tingimust:

Or. it

Muudatusettepanek 396
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks artiklis 57 osutatud meetoditele võib 
komisjon hüvitada liikmesriikide tasutud 
kulud, lähtudes komisjoni määratletud 
ühikuhindade standardiseeritud astmikest 
ja ühekordsetest maksetest. Selliselt 
arvutatud summasid käsitatakse 
abisaajatele makstava avaliku sektori 
toetusena ning see loetakse määruse (EL) 
nr [...] kohaldamisel abikõlblikuks kuluks.

Lisaks artiklis 57 osutatud meetoditele võib 
komisjon hüvitada liikmesriikide tasutud 
kulud, lähtudes komisjoni määratletud 
ühikuhindade standardiseeritud astmikest 
ja ühekordsetest maksetest. Ühikuhindu ja 
ühekordseid makseid võib arvestada 
inimese kohta tegelike osalejate arvu 
põhjal, mis võib olla kavandatust kuni 
20% võrra suurem või väiksem. Selliselt 
arvutatud summasid käsitatakse 
abisaajatele makstava avaliku sektori 
toetusena ning see loetakse määruse (EL) 
nr [...] kohaldamisel abikõlblikuks kuluks.

Or. de

Muudatusettepanek 397
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks volitatakse komisjoni võtma 
kooskõlas artikliga 16 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad hõlmatud 
toimingute liike, ühikuhindade 
standardiseeritud astmike ja ühekordsete 
maksete määratlusi ning nende 
maksimumsummasid, mida võib 
kohandada vastavalt kohaldatavatele 
ühiselt kokkulepitud meetoditele.

Selleks volitatakse komisjoni võtma 
kooskõlas artikliga 16 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad hõlmatud 
toimingute liike, ühikuhindade 
standardiseeritud astmike ja ühekordsete 
maksete määratlusi ning nende 
maksimumsummasid, mida võib 
kohandada vastavalt kohaldatavatele 
ühiselt kokkulepitud meetoditele, võttes 
arvesse juba eelneva planeerimise käigus 
omandatud kogemusi.

Or. it

Muudatusettepanek 398
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt määruse (EL) nr [...] artikli 57 
lõike 1 punktile d ja lõike 4 punktile d, 
võib abikõlblikest otsestest 
personalikuludest kuni 40 % suuruse 
kindla määrana kasutada toimingu 
ülejäänud abikõlblike kulude katmiseks.

2. Vastavalt määruse (EL) nr [...] artikli 57 
lõike 1 punktile d ja lõike 4 punktile d, 
võib abikõlblikest otsestest 
personalikuludest 40% suurust kindlat 
määra kasutada toimingu ülejäänud 
abikõlblike kulude katmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 399
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 
100 000 eurot, võib abikõlblike 
toimingukulude põhjal hüvitatud toetused, 
mis määratletakse kindlamääraliste 
maksete, ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku ja ühekordse maksena, mida on 
nimetatud määruse (EL) nr [...] artikli 57 
lõikes 1, arvutada iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi, lähtudes korraldusasutusega 
eelnevalt kokkulepitud esialgsest eelarvest.

3. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 
200 000 eurot, võib abikõlblike 
toimingukulude põhjal hüvitatud toetused, 
mis määratletakse kindlamääraliste 
maksete, ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku ja ühekordse maksena, mida on 
nimetatud määruse (EL) nr [...] artikli 57 
lõikes 1, arvutada iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi, lähtudes korraldusasutusega 
eelnevalt kokkulepitud esialgsest eelarvest.

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 
100 000 eurot, võib abikõlblike 
toimingukulude põhjal hüvitatud toetused, 
mis määratletakse kindlamääraliste 
maksete, ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku ja ühekordse maksena, mida on 
nimetatud määruse (EL) nr [...] artikli 57 
lõikes 1, arvutada iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi, lähtudes korraldusasutusega 
eelnevalt kokkulepitud esialgsest eelarvest.

3. Kui Euroopa Liidu kaasrahastamise 
summa ei ole suurem kui 100 000 eurot, 
võib abikõlblike toimingukulude põhjal 
hüvitatud toetused, mis määratletakse 
kindlamääraliste maksete, ühikuhindade 
standardiseeritud astmiku ja ühekordse 
maksena, mida on nimetatud määruse (EL) 
nr [...] artikli 57 lõikes 1, arvutada iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi, lähtudes 
korraldusasutusega eelnevalt kokkulepitud 
esialgsest eelarvest.

Or. fr

Muudatusettepanek 401
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 50 000
eurot, antakse toetust ühekordse makse või 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
põhjal vastavalt lõikele 1 või määruse (EL) 
nr [...] artiklile 57, välja arvatud riigiabi 
kava raames toetust saavate toimingute 
puhul.

4. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 
100 000 eurot, antakse toetust ühekordse 
makse või ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku põhjal vastavalt lõikele 1 või 
määruse (EL) nr [...] artiklile 57, välja 
arvatud riigiabi kava raames toetust saavate 
toimingute puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 50 000 
eurot, antakse toetust ühekordse makse või 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
põhjal vastavalt lõikele 1 või määruse 
(EL) nr [...] artiklile 57, välja arvatud 
riigiabi kava raames toetust saavate 
toimingute puhul.

4. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 50 000 
eurot, võib toetust saada ühekordse makse 
või ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
põhjal. 

Or. it

Muudatusettepanek 403
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui riigi toetus ei ole suurem kui 50 000 
eurot, antakse toetust ühekordse makse või 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
põhjal vastavalt lõikele 1 või määruse (EL) 
nr [...] artiklile 57, välja arvatud riigiabi 

4. Kui Euroopa Liidu kaasrahastamise 
summa ei ole suurem kui 50 000 eurot, 
antakse toetust ühekordse makse või 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
põhjal vastavalt lõikele 1 või määruse (EL) 
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kava raames toetust saavate toimingute 
puhul.

nr [...] artiklile 57, välja arvatud riigiabi 
kava raames toetust saavate toimingute 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

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 kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

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 
ning mikrokrediidid ja -rahastud) kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

välja jäetud

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
16, et määratleda liikmesriikide avalduste 
konkreetsed eeskirjad ja tingimused, muu 
hulgas poliitikavaldkonna põhiste 
garantiide piirmäärad, tagades eelkõige, 
et nende kasutamine ei too riigiasutuste 
jaoks kaasa ülemääraseid võlgu.
Komisjon hindab iga avaldust ning kiidab 
heaks iga sotsiaalfondi poliitikavaldkonna 
põhise garantii, tingimusel et see kuulub 
määruse (EL) nr […] artiklis 87 osutatud 
rakenduskava alla ja on kooskõlas 
kehtestatud konkreetsete eeskirjade ja 
tingimustega.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalfondi poliitikavaldkonna põhised garantiid tekitavad ohu, et sotsiaalfondi raha ei 
kasutata kooskõlas fondi investeerimisprioriteetide ja temaatiliste eesmärkidega. Seetõttu 
tuleks see säte välja jätta.

Muudatusettepanek 407
Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige2 – esimene lõik

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.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 408
Elisabeth Schroedter

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tingimustega seotud erisätted

1. Määruse (EL) nr [...] eeltingimuste 
kohta artikli 17 lõiget 5 ei kohaldata 
sotsiaalfondist tehtavate maksete 
peatamise suhtes.
2. Määruse (EL) nr [...] liikmesriikide 
majanduspoliitikate kooskõlastamisega 
seotud tingimuste kohta artiklit 21 ei 
kohaldata sotsiaalfondist tehtavate 
maksete peatamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 töötajad, kes on kaotanud töö ootamatu 
kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu või vastava sektori 
kiires kahanemise tõttu või tegevuse 
üleviimise tõttu kolmandatesse riikidesse

Or. en

Muudatusettepanek 411
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tööturult eemalejäänud ja tööturust 
kaugel paiknevad inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 412
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

haavatavad inimesed, kes on ebasoodsas 
olukorras tavapärasele krediiditurule 
juurdepääsu saamisel

Or. en

Muudatusettepanek 413
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alla 25-aastased inimesed, kes on neli 
kuud pärast koolist lahkumist kas tööl või 
saavad haridust või (täiend)koolitust

Or. en

Muudatusettepanek 414
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üle 54-aastased inimesed, kes kannatavad 
suurt materiaalset puudust

Or. en

Muudatusettepanek 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· sisserändajad, teise riigi taustaga isikud, 
vähemused (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, nt romad)**

· sisserändajad, varjupaigataotlejad, 
pagulased, teise riigi taustaga isikud, 
vähemused (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, nt romad)**

Or. en

Muudatusettepanek 416
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· sisserändajad, teise riigi taustaga isikud, 
vähemused (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, nt romad)**

· sisserändajad, pagulased ja 
varjupaigataotlejad, teise riigi taustaga 
isikud, vähemused (sh marginaliseerunud 
kogukonnad, nt romad)**

Or. en

Muudatusettepanek 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vaesusest ohustatud inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurt materiaalset puudust kannatavad 
inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üksikvanemad

Or. en

Muudatusettepanek 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kodutud

Or. en

Muudatusettepanek 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vaeseimatest piirkondadest inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 422
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vaesusest ohustatud inimesed 
(mediaansissetulek)

Or. en

Muudatusettepanek 423
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vaesusest ohustatud inimesed
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Or. en

Muudatusettepanek 424
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurt materiaalset puudust kannatavad 
inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 425
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

pikaajaliste töötute majapidamistes elavad 
alla 18-aastased inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 426
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üksikvanemad

Or. en
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Muudatusettepanek 427
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kodutud

Or. en

Muudatusettepanek 428
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· projektide arv, mille on osaliselt või 
täielikult viinud ellu sotsiaalpartnerid või 
valitsusvälised organisatsioonid

· projektide arv, mille on osaliselt või 
täielikult viinud ellu sotsiaalpartnerid või 
valitsusvälised organisatsioonid või teised 
sidusrühmad

Or. en

Muudatusettepanek 429
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· haldus- ja ametiasutustele suunatud 
projektide arv

· haldus- ja ametiasutustele suunatud 
projektide arv riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil

Or. en
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Muudatusettepanek 430
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toetatavate mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete arv

· toetatavate mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, ühistute ja 
sotsiaalmajanduse ettevõtete arv

Or. en

Muudatusettepanek 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

projektide arv vaeseimates piirkondades

Or. en

Muudatusettepanek 432
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetatavate mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, ühistute, 
sotsiaalmajanduse ettevõtete arv, mida 
juhivad naised või mille juhatuse või 
nõukogu liikmetest on enamik naised

Or. en
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Muudatusettepanek 433
Elisabeth Schroedter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Kõik konkreetse 
sooga sidumata andmed esitatakse ka 
meeste ja naiste kohta eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes asusid pärast programmist 
lahkumist vabatahtlikule tööle

en

Muudatusettepanek 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suhtelisest vaesuspiirist ülespoole ja 
suurest materiaalsest puudusest välja 
aidatud osalejad

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

halvemas olukorras inimeste rühmadest 
pärit osalejate ja teenuste kasutajate 
protsent, kes asusid pärast programmist 
lahkumist haridust, koolitust saama, 
omandama kutsekvalifikatsiooni, läksid 
pärast programmist lahkumist tööle

Or. en

Muudatusettepanek 437
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes jäid ebakindlasse töösuhtesse

Or. en

Muudatusettepanek 438
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes muutusid majanduslikult 
sõltumatuks

Or. en
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Muudatusettepanek 439
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naiste arvu suurenemine matemaatika, 
informaatika, loodusteaduste ja 
tehnoloogia sektoris 

Or. en

Muudatusettepanek 440
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes asusid pärast programmist 
lahkumist vabatahtlikule tööle

Or. en

Muudatusettepanek 441
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suhtelisest vaesuspiirist ülespoole aidatud 
osalejad

Or. en
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Muudatusettepanek 442
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurest materiaalsest puudusest välja 
aidatud osalejad

Or. en

Muudatusettepanek 443
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

halvemas olukorras inimeste rühmadest 
pärit osalejate ja teenuste kasutajate 
protsent, kes asusid pärast programmist 
lahkumist haridust, koolitust saama, 
omandama kutsekvalifikatsiooni, läksid 
pärast programmist lahkumist tööle

Or. en

Muudatusettepanek 444
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejate hinnangud sekkumise väärtusele 
(nende emotsionaalse heaolu 
parandamise, nende oskuste arendamise 
tähenduses …), hinnang sekkumisega 
kaasnevale nõustamisprotsessile
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Or. en

Muudatusettepanek 445
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

puuetega osalejate protsent, kes läksid 
pärast abi saamist tööle

Or. en

Muudatusettepanek 446
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

puuetega osalejate protsent, kes viidi 
edukalt hooldusasutustest kogukondliku 
tasandi hooldusele

Or. en

Muudatusettepanek 447
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Kõik andmed tuleb 
esitada meeste ja naiste kohta eraldi.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 
101 lõikes 1 osutatud iga-aastastes 
rakendamisaruannetes. Kõik andmed tuleb 
esitada meeste ja naiste kohta eraldi ja 
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peaksid sõltuma investeerimisprioriteedi 
oodatavast tulemusest, kui inimesed või 
osalejad on alla 25-aastased, 25–54 aastat 
vanad ja üle 54-aastased.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist

· osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist täistööajaga, 
osatööajaga ja on füüsilisest isikust 
ettevõtjad

Or. en

Muudatusettepanek 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kelle olukord tööturul on 6 kuud 
pärast programmist lahkumist paranenud 
(töö iseloom – täis- või osatööaeg, palk 
võrreldes miinimum- või riikliku 
tasemega, lepingute iseloom)

Or. en

Muudatusettepanek 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes tegutsevad aktiivselt 
kogukonna- ja sotsiaalvõrgustikes

Or. en

Muudatusettepanek 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist täistööajaga, 
osatööajaga ja on füüsilisest isikust 
ettevõtjad

Or. en

Muudatusettepanek 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suhtelisest vaesuspiirist ülespoole aidatud 
osalejad, kes elavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist ülalpool suhtelist 
vaesuspiiri 

Or. en

Muudatusettepanek 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurest materiaalsest puudusest välja 
aidatud osalejad, kellel ei ole 1 aasta 
pärast programmist lahkumist tekkinud 
suurt materiaalset puudust

Or. en

Muudatusettepanek 454
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist

· osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist täistööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 455
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist osatööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 456
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· osalejad, kelle olukord tööturul on 6 kuud 
pärast programmist lahkumist paranenud

· osalejad, kelle olukord tööturul on 6 kuud 
pärast programmist lahkumist paranenud 
(töö iseloom – täis- või osatööaeg, palk 
võrreldes miinimum- või riikliku 
tasemega, lepingute iseloom)

Or. en

Muudatusettepanek 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) osalejad, kes ei sõltu enam hüvitistest

Or. en

Muudatusettepanek 458
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist täistööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 459
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes tegutsevad aktiivselt 
kogukonna- ja sotsiaalvõrgustikes

Or. en

Muudatusettepanek 460
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist osatööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 461
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes on 1 aasta pärast 
programmist lahkumist füüsilisest isikust 
ettevõtjad

Or. en

Muudatusettepanek 462
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kelle olukord tööturul on 1 aasta 
pärast programmist lahkumist paranenud

Or. en

Muudatusettepanek 463
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suhtelisest vaesuspiirist ülespoole aidatud 
osalejad, kes elavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist ülalpool suhtelist 
vaesuspiiri

Or. en

Muudatusettepanek 464
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurest materiaalsest puudusest välja 
aidatud osalejad, kellel ei ole 1 aasta 
pärast programmist lahkumist tekkinud 
suurt materiaalset puudust

Or. en

Muudatusettepanek 465
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes jäid 1 aasta pärast 
programmist lahkumist ebakindlasse 
töösuhtesse

Or. en

Muudatusettepanek 466
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes on 1 aasta pärast programmist 
lahkumist majanduslikult sõltumatud

Or. en

Muudatusettepanek 467
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hooldusasutuste tasandil kadunud 
hoolduse protsent võrreldes esialgse 
koguarvuga mõõteperioodi alguses

Or. en

Muudatusettepanek 468
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurt materiaalset puudust kannatavate 
üle 54-aastaste inimeste protsent 

Or. en

Muudatusettepanek 469
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

määratud asutuse või asutuste 
registreeritud diskrimineerimisjuhtude 
arvu vähenemine eesmärgiga edendada 
kõikide inimeste diskrimineerimiseta 
võrdset kohtlemist töö- ja kutsetegevuses 
ja investeerimisprioriteedi oodatav 
tulemus valdkondades väljaspool töö- ja 
kutsetegevust

Or. en

Muudatusettepanek 470
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naiste arvu suurenemine matemaatika, 
informaatika, loodusteaduste ja 
tehnoloogia sektoris 1 aasta pärast 
programmist lahkumist

Or. en



PE489.537v02-00 208/209 AM\904731ET.doc

ET

Muudatusettepanek 471
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

puuetega osalejate protsent, kes töötavad 
1 aasta pärast abi saamist 

Or. en

Muudatusettepanek 472
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hooldusasutuste tasandil kadunud 
hoolduse protsent võrreldes esialgse 
koguarvuga mõõteperioodi alguses

Or. en

Muudatusettepanek 473
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

pikaajaliste töötute majapidamistes 
elavate alla 18-aastaste inimeste protsent

Or. en



AM\904731ET.doc 209/209 PE489.537v02-00

ET

Muudatusettepanek 474
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõikes 4 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Andmed 
tuleb koguda iga prioriteetse suuna 
representatiivsest osalejate valimist. Valimi 
sisemine kehtivus tuleb tagada selliselt, et 
andmeid saaks üldistada prioriteetse suuna 
tasemel. Kõik andmed tuleb esitada meeste 
ja naiste kohta eraldi.

Need andmed tuleb esitada määruse (EL) 
nr [...] artikli 44 lõikes 4 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Andmed 
tuleb koguda iga prioriteetse suuna 
representatiivsest osalejate valimist. Valimi 
sisemine kehtivus tuleb tagada selliselt, et 
andmeid saaks üldistada prioriteetse suuna 
tasemel. Kõik andmed tuleb esitada meeste 
ja naiste kohta eraldi ja peaksid sõltuma 
investeerimisprioriteedi oodatavast 
tulemusest, kui inimesed või osalejad on 
alla 25-aastased, 25–54 aastat vanad ja 
üle 54-aastased.

Or. en


