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LÜHISELGITUS

Alates Euroopa Ühenduse loomisest on Euroopa Sotsiaalfond (ESF) aidanud saavutada 
lähenemist erineval arengutasemel olevate piirkondade vahel. Pärast Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide liitumist Euroopa Liiduga on ESF täitnud olulist rolli, leevendades postkommunistlike 
riikide ümberkujundamisega kaasnenud sotsiaalseid kahjusid. ESF on oluline mehhanism selle 
piirkonna inimkapitali investeerimisel. See toetab koolitusalgatusi, aidates rühmi, keda ohustab 
sotsiaalne tõrjutus.

Olles teadlikud, et vajadus professionaalse toe järele on vähemarenenud piirkondades siiani 
olemas ja kriisi tingimustes kahtlemata suureneb, on meil hea meel võtta vastu ettepanek, et 
tagada ESFi rahastamine järgmisel finantsplaneerimise perioodil, sealhulgas ka kehtestada ESFi 
eraldiste alammäär vastavalt ühtekuuluvuspoliitikale. 

Arvestades eelöeldut, teen ettepaneku muuta määruse sätteid paindlikumaks, et võimaldada 
riikidel reageerida omaenda spetsiifilistele sotsiaalmajanduslikele probleemidele. See puudutab 
muu hulgas fondi potentsiaalseid abisaajaid ja nõuet, et määrus ei tohiks kehtestada jäikasid 
piiranguid sotsiaalsete rühmade nimekirjale, kellel on õigus fondilt abi saada. 

Sotsiaalse kaasatuse suurendamise ja vaesuse vastu võitlemise osas tuleks märkida, et on 
selgelt olemas vajadus aidata raskes tööhõive olukorras olevaid naisi, arvestades, et nemad on 
suurimas vaesusriskis, ja toetada üksikvanemaid – peamiselt üksikemasid –, et neil oleks 
lihtsam ühitada töö- ja pereelu.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

(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. Selle 
valdkonna rahastamisel peaks suurem osa 
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investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

olema suunatud naiste toetamisele, 
arvestades, et nemad on suurimas 
vaesusriskis. Fondi antava toetuse puhul 
kasutatavate investeerimisprioriteetide 
valik ja arv peaks olema piiratud vastavalt 
toetatavate piirkondade arengutasemele..

Or. pl

Muudatusettepanek 2

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. Sotsiaalfondist on kasu ebasoodsas 
sotsiaal-professionaalses olukorras 
olevatele inimestele, näiteks pikaajalistele 
töötustele või sotsiaalselt tõrjututele.
Liikmesriigid määratlevad 
marginaliseeritud sotsiaalsed rühmad, 
keda tuleks käsitleda sotsiaalfondist 
potentsiaalsete kasusaajatena. 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. pl

Muudatusettepanek 3

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- ja pereelu ühitamine;

Or. pl
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) aktiivne toetus, et integreerida 
üksikvanemaid tööturule, aidates neil 
ühitada töö- ja pereelu, võttes samas 
arvesse asjaolu, et valdav enamus 
üksikvanematest Euroopas on naised;

Or. pl

Muudatusettepanek 5

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 üldhuviteenustele, 
sealhulgas tervishoiuteenustele, 
sotsiaalteenustele ja koolieelse lastehoiu 
struktuuridele, millest töötutel vanematel 
võib samuti kasu olla;

Or. pl


