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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0607),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 164, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0327/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee [...] arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
                                               
1 ELT C … (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
2 ELT C … (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
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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 toetama 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 2
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, 

(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 lõike 2
ja artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks 
ta toetama juhtalgatuste rakendamist, 
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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.

pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks peaks ta ka 
kaasa aitama „Digitaalarengu 
tegevuskava” ja „Innovatiivse liidu” 
algatustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 3
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
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Muudatusettepanek 4
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 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse elluviimises.

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Määruses (EL) nr [...] on sätestatud, et 
kulude abikõlblikkuse reeglid tuleb 
kindlaks määrata riiklikul tasemel teatavate 
eranditega, milleks on vaja kehtestada 
sotsiaalfondi käsitlevad erisätted.

(15) Määruses (EL) nr [...] on sätestatud, et 
kulude abikõlblikkuse reeglid tuleb 
kindlaks määrata riiklikul tasemel teatavate 
eranditega, milleks on vaja kehtestada iga 
fondi käsitlevad erisätted.

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Arvestades sotsiaalfondi otsustavat 
tähtsust strateegia „Euroopa 2020” 
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peaeesmärkide saavutamiseks sotsiaal- ja 
tööhõivevaldkonnas, tuleks sotsiaalfond 
seada poliitiliseks prioriteediks ja seda 
vastavalt rahastada.

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) 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 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 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Teaduslikud ja empiirilised tõendid 
osutavad, et inimkapitali arendamist ja 
sotsiaalset kaasamist toetavale poliitikale 
ettenähtud vahendite vähendamine 
üksnes halvendab veelgi majandus- või 
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eelarveraskustes liikmesriikide olukorda 
ja vähendab pikas perspektiivis nende 
majanduse elavdamise võimalusi; seetõttu 
ei tohi mingil juhul peatada sotsiaalfondi 
makseid seoses liikmesriigi tulemustega 
ELi majanduse juhtimise protsessis.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesanne Ülesanded

Or. fr

Muudatusettepanek 10
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, julgustab 
kõrgetasemelist haridust ja koolitust ning 
lihtsustab töötajate kohanemist ettevõtete 
ja tootmissüsteemide muutumisega. 
Lisaks aitab sotsiaalfond kaasa ELi 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele ning 
võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, edendab soolist võrdõiguslikkust, 
võrdseid võimalusi ja diskrimineerimise 
kõigi vormide kaotamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 12
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. Fond 
toetab muu hulgas tööturult tõrjutud,
ebasoodsas olukorras või tööturul 
marginaliseerumise ohus 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 ja 
sotsiaalpoliitika ning esmase ja 
täiendkutseõppe vallas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
parandamine järgmiste vahenditega:

(a) Temaatilist eesmärki „Tööhõive ja 
tööjõu liikuvuse parandamine” järgmiste 
vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 14
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 juurdepääs 
töösaamisvõimalustele, tööturult 
eemalejäänud või tööturust kaugel 
paiknevate inimeste tööturule kaasamise
ning tööalase liikuvuse toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
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, sealhulgas selliste noorte, kes ei 
ole hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
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 ja karjääri edenemise 
võimalustega ning töö- ja eraelu 
ühitamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 18
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, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse” järgmiste vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) koolist väljalangemise ennetamine ja
vähendamine ning juurdepääsu 
hõlbustamine kvaliteetsele haridusele nii 
koolieelsetes lasteasutustes kui ka põhi- ja 
keskkoolis, samuti koolist 
kvalifikatsioonita lahkunud noorte uuesti 
integreerimine isiklike projektide 
toetamise abil, mis võimaldavad neil 
haridusteed ja väljaõpet jätkata;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
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 ning 
kõrgharidusasutuste, koolitus- ja 
teaduskeskuste ning ettevõtete 
koostöövõrgustikku ühendamine, et 
suurendada osalust ja parandada 
haridustaset;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
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 võrdsem juurdepääs 
elukestvale õppele, omandatud kogemuste 
tunnustamine ning tööjõu oskuste ja 
pädevuse suurendamine, sealhulgas 
selleks, et tagada töötajate aktiivsena 
vananemine.
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Or. fr

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) haridus- ja koolitussüsteemide 
tööturu vajadustele vastamise 
parandamine, sealhulgas abivahendite 
väljatöötamine, mis võimaldavad ette 
näha nõutavat pädevust ja haridus- ja 
koolitussüsteemidel ning haridus- ja 
karjäärinõustamisel ennetavalt 
reageerida;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
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) Temaatilist eesmärki „Sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” järgmiste vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 24
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, sotsiaalne ja 
tööhõivealane integreerimine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 25
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) tööturule juurdepääsu ja tööturul 
võrdsetel alustel osalemist mõjutava soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimise tõkestamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt 
teadliku ettevõtluse edendamine;

v) sotsiaalselt teadliku ettevõtluse ning 
sotsiaalselt teadlikesse ettevõtetesse ja 
sotsiaalmajandusse kutsealase 
integreerimise edendamine, et lihtsustada 
kõigile juurdepääsu tööhõivele ja 
kvaliteetsetele teenustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
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 kaasavad strateegiad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 28
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) Temaatilist eesmärki „Institutsionaalse 
suutlikkuse parandamine ja avaliku halduse 
tõhustamine” järgmiste vahenditega:

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – taane 2

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, ja 
liikmesriikides, kes võivad saada toetust 
ühtekuuluvusfondist;

Seda investeerimisprioriteeti saab kasutada 
ainult nendes liikmesriikides, kes võivad 
saada toetust ühtekuuluvusfondist, või 
muudes liikmesriikides meetmete puhul, 
mis võivad hõlmata kogu liikmesriigi 
territooriumi ja mis aitavad kaasa 
institutsioonaalse suutlikkuse
parandamisele ja avaliku halduse ja 
teenuste tõhustamisele liikmesriigi ühes 
või mitmes määruse (EL) nr [...] artikli 82 
lõike 2 punktis a määratletud NUTS 2. 
taseme piirkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
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 

ii) tööhõive-, haridus-, koolitus- ja 
sotsiaalpoliitika elluviimisega tegelevate 
sidusrühmade suutlikkuse suurendamine, 
sealhulgas sektoripõhiste, riiklike ja 
territoriaalsete paktide ning kohalike 
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paktid. arengualgatuste abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 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;

(e) toetades üleminekut vähese CO2-
heitega, kliimamuutuste suhtes 
vastupanuvõimelisele, ressursitõhusale ja 
keskkonda säästvale majandusele haridus-
ja koolitussüsteemide reformiga, mis on 
vajalik oskuste ja kvalifikatsioonide
kohandamiseks, tööjõu kutseoskuste
parandamiseks ning uute töökohtade
loomiseks keskkonna ja energeetikaga 
seotud sektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
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 vastavad
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. fr
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Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

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. Erinevate rakenduskavade raames 
sätestatud spetsiifilisi näitajaid ja
käesoleva määruse lisas sätestatud ühiseid
näitajaid kasutatakse kooskõlas määruse
(EL) nr [...] artikli 24 lõikega 3 ja artikli 87 
lõike 2 punkti b alapunktiga ii. Kõiki 
näitajaid väljendatakse absoluutarvudes.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase rakendamisaruandega samal 
ajal esitab korraldusasutus elektrooniliselt 
struktureeritud andmed iga 
investeerimisprioriteedi kohta. Andmed 
tuleb esitada kategooriatesse jaotamise
ning väljundi- ja tulemusnäitajate kohta.

2. Iga-aastase rakendamisaruandega samal 
ajal esitab korraldusasutus elektrooniliselt 
struktureeritud andmed iga 
investeerimisprioriteedi kohta. Andmed 
tuleb esitada sekkumiskategooriate ning 
väljundi- ja tulemusnäitajate kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
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.

1. Juhul kui maksevõime ja pädevusega 
seotud tingimused on täidetud, võib
määruse (EL) nr [...] artiklis 5 osutatud 
partnerite, eelkõige sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade rakendamisse
toimuda (EL) nr [...] artikli 113 lõikes 7 
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Sellisel juhul määratletakse rakenduskavas 
see programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteese suuna 
esialgne rahaline eraldis.

osutatud üldiste toetuste kaudu. Sellisel 
juhul määratletakse rakenduskavas see 
programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteese suuna 
esialgne rahaline eraldis.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
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 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 37
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 

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 
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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.

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 punktis a määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
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 arvessevõtmise kaudu
programmide kavandamise ja
rakendamise vältel. Sotsiaalfond toetab 
lisaks käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 
punkti a alapunktis iv osutatud
sihipäraseid meetmeid, et seeläbi eelkõige 
suurendada naiste püsivat osalust ja edu 
tööhõives, vähendada tööturul esinevat 
soopõhist segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning kutsealade soopõhise kujutamisega, 
vähendada sool põhinevat segregatsiooni 
ning toetada meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
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, ilma 
et neid diskrimineeritaks soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel,
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7. Lisaks 
toetab sotsiaalfond käesoleva määruse
artikli 3 lõike 1 punkti c alapunktis iii 
osutatud investeerimisprioriteetide raames 
toimuvat konkreetset tegevust, mille 
eesmärk on diskrimineerimise kõigi 
vormide kaotamine ning puuetega 
inimeste jaoks juurdepääsuvõimaluste 
parandamine, et vähendada 
haridustaseme ebavõrdsust, suurendada 
nende inimeste osalust tööturul, keda 
ähvardab diskrimineerimisoht, ja 
parandada nende sotsiaalset kaasatust, 
muu hulgas hõlbustades teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
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 

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

Or. fr

Muudatusettepanek 41
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 ja
valdkonnad kindlaks oma 
rakenduskavades, samuti määravad nad 
rakenduskavades kindlaks katsetuste 
hindamise ning saadud tulemuste 
kasutamise ja levitamise kava.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
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 esile tõstmist ja
levitamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Oma konkreetsetele vajadustele 
vastavate riikidevahelise koostöö 
valdkondade ja vormide 
kindlakstegemiseks võivad liikmesriigid 
valida riikidevahelise koostöö teemad 
loetelust, mille esitab komisjon ja mida 
toetab sotsiaalfondi ELi toimimise lepingu 
artikli 163 teise taandega ette nähtud
komitee.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
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 üksteiselt õppimise ning 
koordineeritud või ühistegevusega
Eelkõige võtab komisjon kasutusele ELi 
tasemel tegutseva platvormi, mis hõlbustab
riikidevaheliste partnerluste loomist,
kogemuste vahetust, suutlikkuse 
suurendamist ja võrgustikutööd, aga ka 
sellise tegevuse tulemuste kasutusele 
võtmist ja 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b
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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) (Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 47
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 käesoleva määruse 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteetide kaudu
strateegiatega, millega nähakse ette 
integreeritud tegutsemine, et tulla toime 
majanduslike, keskkondlike ja sotsiaalsete 
ülesannetega, mis mõjutavad 
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partnerluslepingus loetletud linnu.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
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. fr
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SELETUSKIRI

1. Sotsiaalfondi aastail 2014–2020 käsitlev Euroopa Komisjoni ettepanek sisaldab olulisi 
edasiviivaid meetmeid, mida Euroopa Parlament peaks toetama, et aidata ELi elanikel 
tulemuslikult kohanduda tööturu muutustega. See peaks toimuma koolitusprojektide ja 
tööhõive toetusprogrammide kaasrahastamise abil: 

 vahendite eraldamine kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” prioriteetidega; 
 vahendite koondamine teemavaldkondadesse ja 20% sotsiaalfondi vahenditest igas 

liikmesriigis sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning vaesuse vastu võitlemiseks;
  sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide rolli suurem tunnustamine; 
 menetluste lihtsustamine.

ELi peamine tööhõivet edendav instrument Euroopa Sotsiaalfond loodi 1957. aastal Rooma 
lepinguga. Asutamisest saadik toetab fond peamiselt töötajate geograafilist ja tööalast 
liikuvust. Praegusel kriisiajal on sotsiaalne ühtekuuluvus äärmiselt tähtis ning sotsiaalfondi 
investeeringute keskmes on järgmine: 

1. integreerumine ühiskonda tööhõive kaudu; 
2. kvalifikatsioonitaseme tõstmine; 
3. tööhõivemäära suurendamine. 

Sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks tuleb vastavalt sotsiaalfondi käsitlevale komisjoni 
ettepanekule ajavahemikul 2014–2020 rakendada neli peamist temaatilist valdkonda: tööhõive 
ja tööjõu liikuvuse parandamine, investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse, sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine ja institutsionaalse 
suutlikkuse parandamine ja avaliku halduse tõhustamine. 

Eriti oluline on praegusel ajal toetada noori, sest ELis on noorte seas töötuid 21% ja paljud 
noored on haridusasutustest lahkunud kvalifikatsioonita. Seetõttu jääb sotsiaalfond tööhõive 
kaudu ühiskonda integreerumise vahendiks, millele on omane integreeritud käsitus, mis toetab 
isiklikku või üldist teed võimalikult ulatusliku ja kvaliteetse tööhõive saavutamise suunas.
Lisaks tuleb toetada töötute sotsiaalset kaasatust kõigile kättesaadavate ressursside ja 
asjakohaste teenuste tagamisega.

Sotsiaalfondi tuleks kasutada ka vahendina, mille abil ennetada vajadust tulevikus nõutavate 
oskuste järele ja suurendada oluliselt kõrgelt kvalifitseeritud töötajate hulka, mida Euroopa 
hiljutiste prognooside kohaselt lähitulevikus vajab. 

Projektide tõrgeteta toimimiseks tuleb selgesõnalisemalt tunnustada kõigi tasandite partnerite 
rolli. Kõigi sidusrühmade kaasamisel ja kõigi sotsiaalpartnerite osalemisel Euroopa 
Sotsiaalfondi juhtimises ja kasutamises ELi, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil jääb ESF 
tööhõive ja ELi elanike kutsealase integreerimise valdkonnas vältimatult vajalikuks fondiks. 

Eeskirjade ja menetluste lihtsustamine ning tulemustele orienteeritud lähenemisviisi 
kasutusele võtmine on õige tee ESFi rahastatud meetmete mõju tõhustamiseks. 
Haldusmenetluste lihtsustamiseks on ette nähtud kasutusele võtta ühekordsed maksed ja 
ühikukulude astmestik, et kõrvaldada peamine takistus, mis ei võimalda ettevõtetel fondi 



PE486.203v01-00 28/28 PR\897949ET.doc

ET

vahenditele juurdepääsu saada ning suurendada seeläbi eraldatud vahendite kasutamist. 
Eelkõige tuleks lihtsustada ESFi toetuse taotlemist projektide korral, mille puhul riigi toetus 
ulatub kuni 50 000 euroni. ESFi vahendite tõhusam kasutamine võib oluliselt parandada 
majanduse elavdamise poliitika mõju ja uute töökohtade loomist ELis. 

Kõigi nende eesmärkidega seoses tuleb teostada programmiperioodil mitu korda 
mõjuhindamine, et veenduda vahendite asjakohases kasutamises ja poliitika tulemuslikkuses. 

2. ESF, ühtekuuluvuspoliitika üldraamistik

Toetada tuleb seisukohta, mille kohaselt sotsiaalfondi minimaalne koguosa peab olema 25% 
ühtekuuluvuspoliitikale eelarves ettenähtud summadest. Liikmesriigid jäävad riiklike 
tööhõivepoliitikate olulisust arvestades ESFi poliitika peamisteks vahendajateks; 
liikmesriikide autonoomia kohaselt on riikidel vabad käed programmide rakendamisel 
vastavalt oma korraldusele. 

Parandada tuleb ESFi juhtimist, säilitades tsentraliseeritud koordineerimise, kuid võttes 
rohkem arvesse kohapealseid tegelikke vajadusi. 

Kindlasti oleks vaja ratsionaliseerida kontrolli, et lihtsustada ESFi kohalike osalejate tegevust. 
Kontrolli tuleks ühtlustada, keelata ära ülemäärane kontrollimine ja kaotada mõned tarbetud 
kontrollimised. Kontrolli vähendamiseks võiks iga liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud nn usalduslepinguga vähendada liikmesriike koormavaid regulatiivseid piiranguid. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama ühiseks eesmärgiks maksetähtaegade vähendamise ja võtma 
kasutusele osade kaupa maksmise süsteemi. 

ESFi kohalikke osalejaid tuleb toetada tehniliseks abiks ette nähtud assigneeringuid 
suurendades ja ESFi juhtimistalituste koolituste abil. 

ESFi vahendite kasutamise määra tõstmiseks tuleks luua paremad tingimused vahendite 
kasutamiseks: 

 ergutada liikmesriike rahastamisprioriteete üle vaatama, et suurendada ESFi 
tulemuslikkust; 

 luua kindlasummaline ESFi tšekk konkreetse valdkonna mikroprojektidele, mille 
tulemused on kiiresti saavutatavad ja mõõdetavad; 

 intensiivistada suhtlust ja teabevahetust projektide eestvedajatega; 
 tagada suurem koostoime ESFi ja ERFi vahel, nagu on sätestatud 

ühtekuuluvusvahendeid käsitlevas üldmääruses. 

Euroopa Sotsiaalfond toetab projekte, millest saavad kasu kõige kaitsetumas olukorras 
inimesed. Oleks väga murettekitav, kui fondide ühiseid sätteid käsitlevas määruse ettepanekus 
ette nähtud makromajanduslike nõuete sätteid kohaldataks ka ESFi suhtes. Juba niigi 
raskustes riikide kaitsetus olukorras elanikke ei tohiks mitmekordselt karistada.


