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Muudatusettepanek 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 ja töötajate 
geograafilist ja ametialast liikuvust ning 
soodustada nende kohanemist tööstuse 
muudatuste ja tootmissüsteemide 
muutumisega, seda eelkõige kutseõppe ja 
ümberõppe kaudu, kooskõlas nende 
ülesannetega, mis on sotsiaalfondile 
pandud aluslepingu artikliga 162, et seeläbi 
veelgi aidata kaasa majanduslikule, 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 174 sätestatule. 
Eraldi tuleb pöörata tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349, võttes seejuures 
arvesse, et neid piirkondi mõjutab kriis 
töökohtade osas kõige enam. Vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklile 9 peaks liit võtma oma poliitika ja 
meetmete kujundamise ja elluviimise 
juures 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. es

Muudatusettepanek 33
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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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 peaks parandama 
tööhõivevõimalusi, toetama tööturule 
integreerumist, soodustama suuremat 
tööjõu liikuvust, julgustama 
ettevõtluskultuuri, 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 ning vähendada 
aluslepingu artiklis 349 nimetatud 
teguritest tulenevaid takistusi. 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. pt

Selgitus

Kasvanud tööalaste probleemide valguses on väga oluline, et sotsiaalfond osaleks aktiivselt 
inimeste palkamise tõhusas toetamises, soodustades seeläbi üleeuroopalist liikuvust ja 
ettevõtlikke meetmeid uute töövormide leidmiseks. Aluslepingu artikkel 349 viitab 
äärepoolseimates piirkondades esinevatele looduslikele piirangutele, mis juhatab artikli 174 
juurde, mis on ette nähtud suurema majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. 

Muudatusettepanek 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sotsiaalfond peaks parandama (2) Sotsiaalfond peaks parandama 
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Hermann Winkler

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, eeskätt harrastusspordi 
soodustamise kaudu, 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.
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Or. de

Muudatusettepanek36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, soodustama 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. pl

Muudatusettepanek 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 



AM\903909ET.doc 7/155 PE491.059v01-00

ET

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat‘12. 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”13, „Noorte 
liikuvus”14 ja „Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”15. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava”16 ja 
„Innovatiivse liidu”17 algatusi.

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat'12. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ning vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise 
valdkonnas, peaks sotsiaalfond toetama 
liikmesriike nende jõupingutustes 
nimetatud eesmärkide saavutamisel. 
Samuti peaks ta toetama juhtalgatuste
rakendamist, pöörates erilist tähelepanu 
järgmistele juhtalgatustele: „Uute oskuste 
ja töökohtade tegevuskava”13, „Noorte 
liikuvus”14 ja „Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”15. Lisaks toetab ta ka 
„Digitaalarengu tegevuskava”16 ja 
„Innovatiivse liidu”17 algatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada sotsiaalfondi 
vahendeid, et viia lõpule 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi 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 
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kohalikule, piirkondlikule või riigi 
majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Nuno Teixeira

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 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), et võtta 
aktiivsemalt osa töövõimaluste 
väljaselgitamisest koos avalik-õiguslike ja 
eraõiguslike üksustega seoses 
töölevõtmise ja sellega seotud teabe, 
nõustamis- ja juhendamisteenustega nii 
riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

Or. pt

Selgitus

Euroopa tööturuasutuste süsteem ei peaks piirduma vaid Euroopa Liidus sätestatud 
professionaalsete võimaluste levitamisaluseks olemisega, vaid peaks koostöös riigi- ja 
eraettevõtetega võtma aktiivsema rolli uute töövõimaluste väljaselgitamiseks. Olles 
proaktiivsem ja dünaamilisem, peaks EURES saama Euroopa liikuvuse jaoks oluliseks 
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lähtepunktiks.

Muudatusettepanek41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, 
demograafilistest muutustest, 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
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Muudatusettepanek 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 naised ja
sisserännanud) seas. Sotsiaalfond peaks 
püüdma parandada tööhõivet ja toetama 
tööjõu liikuvust, investeerima haridusse, 
teadustegevusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse, edendama sotsiaalset 
kaasatust ja võitlema vaesuse ja 
kodutusega. 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

Muudatusettepanek43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu ees seisavad struktuursed
probleemid, mis tulenevad majanduse 

(4) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed ja demograafilised
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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.

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 luua ja 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, võib
sotsiaalfond toetada Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi (EURESe 
tegevus) seoses töölevõtmise ja sellega 
seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenustega nii riiklikul kui ka 
piiriülesel tasandil.

Or. pl

Muudatusettepanek 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
säästva arengu ja majanduskasvu 
suurendamiseks ja tööhõivevõimaluste 
lisamiseks muuta vähem arenenud 
piirkondades ja liikmesriikides, eeskätt 
saartel, piiriülestel aladel ja 
mägipiirkondades avalik haldus 
tõhusamaks ja suurendada nende 
sidusrühmade institutsionaalset suutlikkust, 
kes rakendavad sotsiaal-, tervishoiu-,
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tööhõive- ja hariduspoliitikat. 

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
tööhõivevõimaluste suurendamise ja 
edendamise ning inimressursside 
arendamise huvides muuta eeskätt vähem 
arenenud piirkondades ja liidu
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikaga.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
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tööhõive-, haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalpoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ramona Nicole Mănescu

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 kõigis piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 
tööhõive-, haridus- ja sotsiaalpoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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-, formaalse ja mitteformaalse
haridus- ja sotsiaalpoliitikaga.

Or. lt
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Muudatusettepanek 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

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 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise 
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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.

suurusega ettevõtete, sotsiaalettevõtete ja 
sotsiaalmajandusettevõtete arengut ja 
konkurentsivõimet ning tagada, et inimesed 
suudaksid asjaomaste oskuste omandamise 
ja elukestva õppe võimaluste toel kohaneda 
üleilmastumisest tulenevate uute 
nähtustega.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

(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 
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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.

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 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(6) Samas on oluline toetada Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
ning mikroettevõtete loomist, arengut ja 
konkurentsivõimet ning tagada, et inimesed 
suudaksid asjaomaste oskuste omandamise ja 
elukestva õppe võimaluste toel kohaneda 
selliste muutuvate sotsiaalsete ja 
majanduslike tingimuste ning 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 
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ELi eelarves vähemalt 20 protsendini. sektorites, võttes arvesse ELi kavatsust 
suurendada eri poliitikavaldkondade osaluse 
kaudu kliimaküsimuste peavoolustamise osa 
ELi eelarves vähemalt 20 protsendini.

Or. pl

Muudatusettepanek 53
Ramona Nicole Mănescu

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 erinevat 
tüüpi, eriti 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.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Hermann Winkler



AM\903909ET.doc 19/155 PE491.059v01-00

ET

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Rangeid kvoote ja kohustusi tuleks vältida, kuna piirkonnad vajavad oma toetusstrateegiate 
organiseerimisel suuremat paindlikkust ning need tuleks kohandada nende konkreetsete 
vajadustega.

Muudatusettepanek 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas ja 
suuremal määral ELi prioriteetsetesse 
valdkondadesse tööhõive, hariduse,
sotsiaalse kaasatuse, vaesusega 
võitlemise, puuetega inimeste 
diskrimineerimise vastu võitlemise ja 
parema institutsioonilise suutlikkuse 
vallas, seejuures on nende eesmärkide 
saavutamiseks vaja sobivat ja piisavat 
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piirkondade arengutasemele. rahastamist. 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.
Temaatiline kontsentreerumine peaks 
olema paindlik ning võimaldama 
sotsiaalfondi sekkumise kohandamist iga 
liikmesriigi ja iga piirkonna nõuetele ja 
tingimustele.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste, näiteks 
linnapiirkonnas asuvate taskukohaste 
eluasemete kasutamisega. Fondi antava 
toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 ja tõhusale 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. pl
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Muudatusettepanek 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 vahelisele 
partnerlusele, võttes arvesse piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil tegutsejaid, eriti 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
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 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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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. Kõigil poliitilistel tasanditel 
tuleb luua kvaliteetseid partnerlusi. 
Partnerluspõhimõtet kui juhtivat 
põhimõtet tuleks tugevdada ja laiendada 
kõigile sotsiaalfondi tegevustele.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Nuno Teixeira

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 on väga oluline, et liikmesriigid
julgustaksid piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste, sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide osalust 
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sotsiaalfondi tegevuse määratlemises ja
elluviimises.

Or. pt

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused on oma territooriumide sotsiaalse ja majandusliku 
olukorra peamised asjatundjad ning nad teavad oma elanike tegelikke vajadusi. Seega tuleks 
nad lisaks rakendamisele kaasata ka strateegilise määratluse sõnastamisesse, eeskätt 
eesmärkide seadmisesse, ning tegevuskava ja sihtide määramisse.

Muudatusettepanek 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete (9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete 
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, kaasa 
arvatud sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele. 
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse kujundamises ja elluviimises.

Or. es

Muudatusettepanek 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 ühtset ja terviklikku lähenemisviisi, 
tuleks sotsiaalfondist toetada 
valdkonnaüleste, riikidevaheliste, 
territoriaalsetel alustel toimivate 
partnerluste loomist ja nende programme.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 peavad
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

Muudatusettepanek 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kohandada poliitikat välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Võttes arvesse asjaolu, et sotsiaalne 
innovatsioon kuulub teemana eri 
programmidesse, tuleks kehtestada 
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 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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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 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 tõrjutumad rühmad. 
Koostöös partneritega järgitakse parimaid 
tavasid, mis moodustavad artikli 5 lõikes 3 
osutatud käitumisjuhendi aluse. Vähemalt 
5% riigi tasandil eraldatud sotsiaalfondi 
vahenditest eraldatakse meetmetele, mis 
võetakse määruse (EL) nr [...] [ühissätted] 
artiklis 99 osutatud integreeritud 
territoriaalsete investeeringute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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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. Mitmetasandilise 
valitsemise põhimõte eeldab, et 
piirkondlike ja kohalike ametivõimude, 
linnade, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide ning teiste 
kodanikuühiskonna partnerite aktiivseks
kaasamiseks programmide arendamisse ja
rakendamisse ja haldamisse võib 
vajadusel kasutada ja toetada piirkondlikke 
pakte, tööhõive ja sotsiaalse kaasamise 
kohalikke algatusi, kogukondlikult juhitud 
kohaliku arengu strateegiaid ja säästva 
linnaarengu strateegiaid.

Or. es

Muudatusettepanek 71
Jens Nilsson

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 aktiivselt kaasata 
piirkondlikud ja kohalikud sidusrühmad. 
Piirkondlike ja kohalike ametivõimude, 
linnade, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide mõju suurendamiseks
programmide ettevalmistamisse ja
rakendamisse kasutatakse ja toetatakse
piirkondlikke pakte, tööhõive ja sotsiaalse 
kaasamise kohalikke algatusi, 
kogukondlikult juhitud kohaliku arengu 
strateegiaid ja säästva linnaarengu 
strateegiaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
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Muudatusettepanek 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, noori, üle 50-aastaseid 
inimesi, töökohtade loomist, tööjõu 
liikuvust, sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset 
ettevõtlust.

Or. pl

Muudatusettepanek 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 liikuvust, sotsiaalselt tõrjutud 
inimeste sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalset 
ettevõtlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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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 viiks ettevalmistuse 
ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa 
arvatud ekspertidega. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(18) Komisjon kehtestab kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 ja 
koostöös liikmesriikidega 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 viiks ettevalmistuse 
ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa 
arvatud ekspertidega. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. es

Muudatusettepanek 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus kehtestab Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF, edaspidi 
„sotsiaalfond”) ülesanded, fondist antava 
abi ulatuse, erisätted ja abikõlblike kulude 
liigid.

Käesolev määrus kehtestab Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF, edaspidi 
„sotsiaalfond”) rolli, fondist antava abi 
ulatuse, erisätted ja abikõlblike kulude 
liigid.

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 177 sätestatakse, et „Euroopa Parlament ja 
nõukogu [määravad] seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega määruste abil kindlaks 
struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja ülesehituse”. 
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Muudatusettepanek 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesanne Eesmärk

Or. es

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 177 sätestatakse, et „Euroopa Parlament ja 
nõukogu [määravad] seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega määruste abil kindlaks 
struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja ülesehituse”.

Muudatusettepanek 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 ning aitab 
töötajatel kohaneda muudatustega 
ettevõtetes ja tootmissüsteemides.
Sotsiaalfond aitab kaasa ka liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ning
edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdseid 
võimalusi ja diskrimineerimise kõigi 
vormide likvideerimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 81
Nuno Teixeira

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, 

1. Sotsiaalfond edendab tööhõive ja 
töökvaliteedi kõrget taset, valmistades 
töötajaid tööturu jaoks ette, toetab 
töötajate geograafilist ja tööalast liikuvust, 
aitab neil kohaneda muudatustega, 
julgustab kõrgetasemelist haridust ja 
professionaalset koolitust, edendab soolist 
võrdõiguslikkust, noorte tööhõivet, 
võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist, suurendab 
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sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
süvendamise vallas.

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

Or. pt

Selgitus

On kõrgharidusega inimesi, kes ei suuda leida tööd. Seetõttu on nende tööturule sisenemise 
lihtsustamiseks väga oluline toetada oskuste kohandamist ja ümberõpet. Selle probleemiga 
tegelemiseks, mis sunnib uue generatsiooni kõrge kvalifikatsiooniga inimesi emigreeruma ja 
otsima töökohti teistest, väljaspool Euroopat asuvatest riikidest, peaks sotsiaalfond kaasama 
oma ülesannete hulka noorte tööhõive toetamise.

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Muudatusettepanek 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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, 
suurendab sotsiaalset kaasatust ja võitleb 
vaesuse ja kodutusega, aidates seeläbi 
kaasa ELi prioriteetide saavutamisele 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse süvendamise vallas.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, 
mitteformaalset haridust, 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. lt
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Muudatusettepanek 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 koondsuuniseid19 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

Muudatusettepanek 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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

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 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 Euroopa Liidu 
residentidele kasulik, aidates muu hulgas 
selliseid ebasoodsas olukorras olevaid 
inimesi nagu pikaajalised töötud, noored ja 
madala kvalifikatsiooniga töötajad, üle 
50-aastased töötajad, kelle tööturule 
naasmine on pärast töökaotust 
raskendatud, 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 
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elluviimist eelkõige tööhõive, hariduse ja 
sotsiaalpoliitika vallas.

Or. pl

Muudatusettepanek 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 89
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, 

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

rahvusvähemused, marginaliseeritud 
kogukonnad ja sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad mis tahes 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.

Or. de

Muudatusettepanek 90
Constanze Angela Krehl

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, sõltumata nende 
vanusest. 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 91
Constanze Angela Krehl

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, kaasa 
arvatud 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

Selgitus

Nagu rahastamisperioodil 2007–2013, peab sotsiaalfondi kaudu olema võimalik toetada 
varjupaigataotlejaid ka alates 2014. aastast. On tõestatud, et varjupaigataotlejate olukorda 
saab sotsiaalfondi abiga tööturule integreerimise kaudu oluliselt parandada.

Muudatusettepanek 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 sotsiaalse tõrjutusega 
kokkupuutuvad 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 vallas.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
kodutud, 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
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Muudatusettepanek 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 töötud, eelkõige
pikaajalised töötud, noored, naised,
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. es

Muudatusettepanek 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
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Muudatusettepanek 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 inimväärse 
töö parandamine järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 97
Luís Paulo Alves

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 liikuvuse toetamine, eeskätt 
madalama rahvastikutihedusega 
äärepoolseimatele ja põhjapoolseimatele 
piirkondadele ja mägipiirkondadele;

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 

i) tööotsijate ja tööturult eemalejäänud 
inimeste juurdepääs 
töösaamisvõimalustele, pöörates erilist 
tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras 
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ning tööalase liikuvuse toetamine; olevatele inimrühmadele, noortele, üle 45-
aastastele, naistele ja puuetega inimestele,
sealhulgas kohaliku tähtsusega 
tööhõivealgatused, ning tööalase liikuvuse 
toetamine;

Or. es

Muudatusettepanek 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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;

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Nuno Teixeira

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, kaasa arvatud aktiivsed 
tööhõivealgatused, tööturule 
integreerimise toetusasutused ning riiklik 
ja rahvusvaheline töökogemus, edendades 
seeläbi noorte liikuvust Euroopas;

Or. pt

Selgitus

Toetada tuleb nii kõiki noori kui algatusi, mis võivad hõlbustada nende sisenemist tööturule.
Toetusasutused võivad kuuluda ülikoolide, linnavolikogude ja teiste kohalike omavalitsuste 
juurde, et luua töövõimalusi, mis võimaldaksid noortel inimestel siseneda tööturule ja 
muutuda rahvusvaheliselt liikuvaks.

Muudatusettepanek 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 ja üle 50-aastaste
jätkusuutlik integreerimine tööturule, kes ei 
ole hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega;

Or. pl

Muudatusettepanek 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 104
María Irigoyen Pérez

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, eriti väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete loomine ja 
arendamine;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond lisab oma eesmärkide hulka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomise ja 
arendamise, mis on üks peamisi uute töökohtade allikaid.

Muudatusettepanek 105
Nuno Teixeira

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, 
ettevõtluskoolitus, ettevõtlusalased 
tegevused linnas ja koolis, 
riskikapitalifondid ja tehniline tugi 
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eeskätt ettevõtte käivitamisel;

Or. pt

Selgitus

Tegevuse alustamine füüsilisest isikust ettevõtjana toob kaasa dünaamilise ettevõtluskultuuri, 
mille toetamine igas etapis viib äriidee teostamiseni. Oluline on toetada ka ettevõtluskoolitust, 
edendada äriideid, tuvastada rahastustüüpe, näiteks Business Angels ehk investorvõrgustikud 
või riskikapitaliettevõtted, ja igasugust tehnilist abi idee turuletoomiseks.

Muudatusettepanek 106
Ramona Nicole Mănescu

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, säästev 
areng ja ettevõtete üleminek, eriti väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtetes;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Hermann Winkler

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, ettevõtete loomine ja ettevõtete 
üleminek;

Or. de

Muudatusettepanek 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) juurdepääs taskukohastele 
eluasemetele spetsiaalsete sotsiaalteenuste 
kaudu ning sotsiaalkorterite 
kättesaadavuse suurendamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 muudatustega tehnoloogias 
ja tööturul aktiivsete ja preventiivsete 
meetmete rakendamise kaudu, eriti 
piirkondades, kus ettevõtetes ja sektorites 
tehakse ümberkorraldusi ja ettevõtteid 
suletakse või paigutatakse ümber, ning 
piirkondades, kus valitsevad Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174 ja 
sellele järgnevate artiklitega kooskõlas 
rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud 
või demograafilised tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 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 
kohanemine muudatusega, eeskätt 
väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes ning mikroettevõtetes;

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Ramona Nicole Mănescu

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

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate 
kohanemine muudatusega;

v) töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate, 
eeskätt väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning mikroettevõtete 
kohanemine muudatusega;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 sotsiaalse ja majandusliku
muudatusega ning 
sotsiaalmajandussektori üksuste levik ja 
areng;

Or. pl

Muudatusettepanek 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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
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Muudatusettepanek 116
Hermann Winkler

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, eeskätt 
demograafilise muudatusega;

Or. de

Muudatusettepanek 117
Giommaria Uggias

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 
professionaalne kohanemine 
muudatusega;

Or. it

Muudatusettepanek 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
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Muudatusettepanek 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 ning 
füüsiline aktiivsus;

Or. en

Selgitus

Sport loob töökohti. Sport muutub järjepidevalt aina professionaalsemaks; pakutavate 
teenuste arendamiseks ja värskendamiseks on sellesse valdkonda vaja kõrgelt kvalifitseeritud 
ja hästikoolitatud töötajaid. Euroopa Liidus töötab umbes 15 miljonit inimest otseselt või 
kaudselt spordisektoris. Hinnanguliselt on spordiga seotud tööhõive kasvanud viimase kümne 
aastaga koguseliselt umbes 60%.

Muudatusettepanek 120
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) aktiivse ja tervena vananemine; vi) aktiivse ja tervena elamine ja
vananemine, füüsiline tegevus ja 
harrastussport;

Or. de

Selgitus

Demograafiliste arengute valguses on füüsilisel koormusel järjest olulisem osa igas vanuses 
inimeste, mitte ainult töötajate tervise juures. Sotsiaalfondi investeeringud kõnealuses 
valdkonnas võivad seetõttu luua nii töökohti kui vähendada tervishoiusüsteemidele langevat 
koormust keskpikas ja pikas perspektiivis.
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Muudatusettepanek 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
tööjõu riikidevahelise liikuvuse 
parandamisele suunatud tegevust ja 
parandada teabeteenuseid, nõustamist ja 
töövahendust tööandjate ja liikuvate 
töötajate, kaasa arvatud piiriüleste, 
hooajaliste ja lähetatud töötajate jaoks, 
olenemata nende staatusest.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 moderniseerimine ja 
tugevdamine, sh tööjõu riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud tegevus, 
eelkõige mandrist kõige kaugemal 
asuvates piirkondades, näiteks 
äärepoolseimates piirkondades.

Or. es
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Muudatusettepanek 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 heatasemelisse ja 
modernsesse haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse järgmiste 
vahenditega:

Or. pl
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Muudatusettepanek 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) noortele suunatud praktilise 
majandusega seotud koolituse loomine ja 
tugevdamine duaalse hariduse kaudu, mis 
ühendab tähendusrikkal moel teoreetilise 
ja praktilise kursuse sisu;

Or. de

Muudatusettepanek 128
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kolmanda taseme või samaväärse
hariduse kvaliteedi, tulemuslikkuse ja 

ii) kolmanda taseme hariduse kvaliteedi, 
tulemuslikkuse ja avatuse parandamine 



AM\903909ET.doc 57/155 PE491.059v01-00

ET

avatuse parandamine, et suurendada osalust 
ja parandada haridustaset;

ning selle kohandamine tööturu tegelikele 
vajadustele, et suurendada osalust ja 
parandada haridustaset ning tööalast 
konkurentsivõimet ja liikuvust kogu 
Euroopas;

Or. pt

Selgitus

Paljud oskused ei ole nüüdisajal töövõimaluste leidmisel kasulikud, seega on turuga 
sobitumiseks koolitused asendamatud. Mõnes riigis on mõnes piirkonnas liiga vähe ja mõnes 
liiga palju kvalifitseeritud tööjõudu, mis toetab tõhusalt liikuvust kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 ning modernse 
õpetamise osakaalu suurendamine 
nimetatud tasemetel;

Or. pl

Muudatusettepanek 130
Nuno Teixeira

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 professionaalse pädevuse 
suurendamine ning hariduse ja koolituse
vastavus tööturu vajadustega. 
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Or. pt

Selgitus

Oskuste ja pädevuse suurendamise plaan, millega luuakse tugevam ja otsesem ühendus 
teadmiste ja tööturul vahel, vajab selget sätestamist.

Muudatusettepanek 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 132
Tamás Deutsch

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 
ning taskukohastele, säästvatele ja 
kõrgekvaliteedilistele kultuuriteenustele, 
tööjõu oskuste ja pädevuse suurendamine 
ning haridus- ja koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Hermann Winkler

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 kutseharidus- ja 
ettevõtlusalaste koolitussüsteemide parem 
vastavus tööturu vajadustele.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) uute koolitavate duaalsesse 
kutseharidusalasesse koolitussüsteemi 
kaasamise toetamine ning selle süsteemi 
ja seotud kutsekvalifikatsioonide suurem 
integreerimine ja arendamine Euroopa 
tasemel;

Or. de

Selgitus

Duaalne kutseharidussüsteem, mis on väga edukas, kuid mida tuntakse vaid vähestes 
liikmesriikides, vajaks selget mainimist ja seetõttu ka uuendamist, vastupidiselt Euroopa Liidu 
üldisele dünaamikale.

Muudatusettepanek 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
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Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kutsealade ja riikide parem ja 
õiglasem juurdepääs lepingutele, et olla 
lähemal tegelikele vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) mitteformaalse hariduse 
edendamine, et suurendada sotsiaalset 
osalust ja tööalast liikuvust;

Or. lt

Muudatusettepanek 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
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Muudatusettepanek 138
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) kõikide inimeste aktiivne kaasamine nii 
tööjõuturul osalema ergutamise kui ka 
vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise teel;

Or. de

Selgitus

Tuleb selgelt väljendada, et strateegia „Euroopa 2020” kohaselt ei tohiks aktiivne kaasamine 
piirduda tööjõuturuga. Lisaks töövõimelistele inimestele jätkusuutlike ja kvaliteetsete 
töökohtade leidmisele on vaja kaasata ka näiteks juba pensionile jäänud isikuid.

Muudatusettepanek 139
Constanze Angela Krehl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) kõikide inimeste aktiivne kaasamine, nii 
tööjõuturul osalema ergutamise kui ka 
vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise teel;

Or. de

Muudatusettepanek 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) aktiivne kaasamine:
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- tööealiste inimeste aktiivseks 
kaasamiseks mõeldud ühtne tegevus, 
millega toetatakse kaasamise, heade 
töötingimuste 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;
- lähtumine elutsüklipõhisest 
tegutsemisviisist, mille eesmärk on tagada 
vaesuse ning laste ja vanemaealiste 
inimeste sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele 
ühtne toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 või muude sisserännanute 
rühmade ja sotsiaalselt kõige 
ebasoodsamates tingimustes rühmade 
integreerimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) marginaliseerunud kogukondade, ii) marginaliseerunud kogukondade, 
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näiteks romade, integreerimine; sealhulgas romade ja kõige 
ebasoodsamates tingimustes rühmade, 
eelkõige puuetega inimeste 
integreerimine;

Or. es

Muudatusettepanek 143
Oldřich Vlasák

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 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, 
mittetulundusühingute tervist 
edendavatele füüsilise aktiivsuse 
programmidele ja üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

Or. en

Selgitus

Sport võimaldab kodanikel suhelda ja ühineda sotsiaalsete võrgustikega ning aitab seetõttu 
oluliselt kaasa sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisele. Sporti võib kasutada ka vahendina 
sisserännanute, vähemusrahvuste ja muude haavatavate sotsiaalsete rühmade sotsiaalse 
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kaasatuse edendamiseks. Peale selle aitavad tervist edendavad füüsilise aktiivsuse 
programmid säästa tervishoiukulusid.

Muudatusettepanek 145
Hermann Winkler

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, tervist edendavatele 
füüsilise aktiivsuse ja amatöörspordi 
teenustele ja üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

Or. de

Muudatusettepanek 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 147
Giommaria Uggias

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

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku
ettevõtluse edendamine;

v) sotsiaalmajanduse ja sotsiaalselt teadliku 
ettevõtluse ning ühistu vormis ettevõtluse
edendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad;

vi) kogukondlikult juhitavate kohaliku 
arengu strateegiate edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) kogukondlikult juhitavad kohaliku 
arengu strateegiad.

(vi) ametiasutuste ja kogukondlikult 
juhitavad kohaliku arengu strateegiad ja 
territoriaalsed algatused;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 151
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi a) sport kui füüsiline aktiivsus, mis 
aitab saavutada tervislikke eluviise;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 ...] artiklis 5 
osutatud partnerite suutlikkuse 
suurendamise edendamine järgmiste 
vahenditega:
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Or. en

Muudatusettepanek 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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, pidades silmas 
reforme, paremat õiguslikku reguleerimist 
ja koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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;
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

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 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 ning kus on kriisi 
tagajärjel tööpuuduse määr liidu 
keskmisest tasemest kõrgem.

Or. es

Muudatusettepanek 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii
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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) sidusrühmade, eelkõige 
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide, kaasa arvatud 
sotsiaalkultuuriliste ja 
keskkonnaorganisatsioonide suutlikkuse 
suurendamine rakenduskavade 
rakendamisel, mis tegelevad tööhõive-, 
haridus-, sotsiaal- ja sotsiaalkultuurilise 
poliitika elluviimisega ning riigi, piirkonna 
ja kohaliku tasandi reforme toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ramona Nicole Mănescu

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, hariduse ning algse ja 
täiendkutseõppe ja sotsiaalpoliitika 
elluviimisega tegelevate sidusrühmade, 
sealhulgas partnerite suutlikkuse 
suurendamine ning riigi, piirkonna ja 
kohaliku tasandi reforme toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii
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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-, haridus- ja sotsiaalpoliitika 
elluviimisega tegelevate sidusrühmade 
suutlikkuse suurendamine ning riigi, 
piirkonna ja kohaliku tasandi täiustusi ja 
sotsiaalset edasiliikumist toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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-, formaal- ja 
mitteformaalharidus- ja sotsiaalpoliitika
elluviimisega tegelevate sidusrühmade, 
kaasa arvatud valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamine ning riigi, piirkonna ja 
kohaliku tasandi reforme toetavad 
sektoripõhised ja territoriaalsed paktid.

Or. lt

Muudatusettepanek 161
Tamás Deutsch

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 

(ii) Tööhõive-, haridus-, tervishoiu- ja 
sotsiaalpoliitika elluviimisega tegelevate
sidusrühmade suutlikkuse suurendamine 
ning riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
reforme toetavad sektoripõhised ja 
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territoriaalsed paktid. territoriaalsed paktid.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 163
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) suutlikkuse suurendamine 
sotsiaalfondi territoriaalse dimensiooni 
edendamiseks territoriaalsete paktide ja 
kohalike algatuste kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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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) regioonides, mida ühtekuuluvusfond 
ei abista, toetamaks 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;

Or. de

Muudatusettepanek 165
Jens Nilsson

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;

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

Or. en

Muudatusettepanek 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e
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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;

(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;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) tugevdades teadusuuringuid, 
tehnoloogia arengut ja innovatsiooni, 
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 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

(h) 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 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) parandades 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 170
Ramona Nicole Mănescu

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

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

(h) parandades mikroettevõtete, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikku 
arengut ettevõtte, töötajate ja juhtide
kohanemisvõime edendamisse, kaasa 
arvatud noorte haridusse, koolitusse ja 
väljaõppesse, ning suuremate 
investeeringute abil inimkapitali;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise, kaasa arvatud 
haridusasutuste toetamise kutsehariduse 
tagamiseks paralleelsüsteemi olemasolu 
korral, ning suuremate investeeringute abil 
inimkapitali.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet 
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 

(h) parandades eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete, sotsiaalmajanduse 
ja sotsiaalettevõtete konkurentsivõimet 
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edendamise ja suuremate investeeringute 
abil inimkapitali.

ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamise ja suuremate investeeringute 
abil inimkapitali.

Or. es

Muudatusettepanek 173
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) parandades väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkurentsivõimet 
ettevõtete ja töötajate kohanemisvõime 
edendamiseks, et toime tulla ühiskonna 
esitatud uute vajalike tööalaste oskustega 
lisaks suurematele investeeringutele 
inimkapitali.

Or. pt

Selgitus

Ettevõtete kohanemisvõime peab olema kooskõlas sotsiaalse tegelikkusega ja muudatustega, 
mis tuleb rakendada seoses üha suureneva globaalse konkurentsiga, kaasa arvatud 
investeeringud tehnoloogiasse, keskkonda ja energiatootmisse.

Muudatusettepanek 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

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

kaasnevatele küsimustele, et aidata kaasa 
vähemalt strateegia „Euroopa 2020”
peamiste eesmärkide saavutamisele 
tööhõive, hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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
nende piirkondade ja riiklikule tasandile
alluvate ametiasutuste poolt, riiklikes 
reformikavades ja ELi toimimise lepingu 
artikli 148 lõike 4 kohaselt esitatud 
asjaomastes nõukogu soovitustes 
määratletud küsimustele, et aidata kaasa 
strateegia „Euroopa 2020” peamiste 
eesmärkide saavutamisele tööhõive, 
hariduse ja vaesusega võitlemise
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja keskenduvad

1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakenduskavades kirjeldatud strateegia ja 
tegevus on järjepidevad ja toetavad
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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.

riiklikes reformikavades ja ELi toimimise 
lepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt esitatud 
asjaomastes nõukogu soovitustes 
määratletud küsimusi, et aidata kaasa 
strateegia „Euroopa 2020” peamiste 
eesmärkide saavutamisele tööhõive, 
hariduse ja vaesusega võitlemise 
valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 177
Hermann Winkler

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. de

Selgitus

Vaadake muudatusettepanekut ja põhjendust 7

Muudatusettepanek 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

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

kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks. „Aktiivne 
kaasamine” on kõikide rakenduskavade 
investeerimisprioriteet. Komisjon töötab 
enne partnerluslepingute ja 
rakenduskavade koostamist välja 
suunised selle kohta, kuidas sotsiaalfond 
peaks saavutama vaesuse vähendamise 
eesmärgi integreeritud ja sotsiaalselt 
kaasavate lähenemisviiside kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 ja 
diskrimineerimise vastu võitlemine” 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid püüavad saavutada 
vahendite koondumise teatavatesse 
teemavaldkondadesse vastavalt 

välja jäetud
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järgmistele tingimustele:
(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 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriikide riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud ametiasutused püüavad 
saavutada vahendite koondumise 
teatavatesse teemavaldkondadesse 
vastavalt järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 182
Giommaria Uggias

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

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 183
Hermann Winkler

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. es
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Muudatusettepanek 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

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. sk

Muudatusettepanek 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 
kaheksale artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Ramona Nicole Mănescu

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

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80% iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest majandus-
ja sotsiaalpartneritega 
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investeerimisprioriteedile. konsultatsioonides välja valitud 
investeerimisprioriteetidele.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arenenumates piirkondades koondavad 
liikmesriigid 80 % iga rakenduskavasse
eraldatud sotsiaalfondist pärit eraldisest 
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 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 190
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ramona Nicole Mănescu

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 70 % iga rakenduskava 
sotsiaalfondist pärit eraldistest kuni neljale 
artikli 3 lõikes 1 osutatud
investeerimisprioriteedile, mis on valitud 
konsulteerides majandus- ja 
sotsiaalpartneritega;

Or. en
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Muudatusettepanek 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. es

Muudatusettepanek 195
Hermann Winkler

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

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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, ning 
ESMi abi saavates riikides vähemalt 50% 
temaatilistest eesmärkidest b) 
investeeringutele haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse ning d) 
haldussuutlikkuse arendamisse.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

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

Or. es

Muudatusettepanek 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
kategoorias abikõlblikud, koondavad 
liikmesriigid 60% iga rakenduskava 
eraldistest kuni viiele artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
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Muudatusettepanek 200
Ramona Nicole Mănescu

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 artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile, mis on valitud 
konsulteerides majandus- ja 
sotsiaalpartneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Jan Olbrycht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli punkt c kehtib ka nende 
piirkondade kohta, mille SKP elaniku 
kohta oli ajavahemikul 2007−2013 alla 75
% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil, kuid mis on kõlblikud 
üleminekukategooria või rohkem 
arenenud piirkondade kategooria kohaselt 
ajavahemikul 2014−2020 vastavalt 
määruse (EL) nr [ ]/2012 [ÜTK] artikli 82 
lõike 2 punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva artikli lõike 3 
punktist a ja b, koondavad liikmesriigid 
60% iga rakenduskava sotsiaalfondi 
eraldistest kuni neljale artikli 3 lõikes 1 
osutatud investeerimisprioriteedile neis 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75% EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkem arenenud piirkondade kategooria 
kohaselt ajavahemikul 2014−2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 [ÜTK] 
artikli 82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) prioriteetide arv võib suureneda 
kuuele, kui selleks on konkreetne hea 
põhjus, nagu igale piirkonnale eripäraste 
nõuete ja prioriteetide parem hõlmatus.

Or. es

Muudatusettepanek 204
Tomasz Piotr Poręba

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Erandina punktidest a, b ja c võib 
koondada kuni 60% iga rakenduskava 



PE491.059v01-00 90/155 AM\903909ET.doc

ET

sotsiaalfondi kogueraldistest kuni kuuele 
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile neis 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
ajavahemikul 2007−2013 alla 75% EL 25 
keskmisest SKPst võrdlusperioodil, kuid 
mis on kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkem arenenud piirkondade kategooria 
kohaselt ajavahemikul 2014–2020 
vastavalt määruse (EL) nr [ ]/2012 [ÜTK] 
artikli 82 lõike 2 punktidele b ja c.

Or. pl

Muudatusettepanek 205
Oldřich Vlasák

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina punktides a ja b esitatud 
sätetest vähendatakse ülaltoodud 
protsente 10 protsendipunkti võrra nende 
liikmesriikide pealinna piirkondades, kes 
on abikõlblikud määruse (EL) nr [ ]/2012 
[ÜTK] artikli 82 lõike 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Punktides a, b ja c mainitud nelja 
investeerimisprioriteeti võib laiendada 
artikli 3 lõikes 1 osutatud prioriteetidest 
kuuele.
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Or. pl

Muudatusettepanek 207
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erandina punktides a ja b esitatud 
sätetest vähendatakse ülaltoodud 
protsente 10 protsendipunkti võrra nende 
liikmesriikide pealinna piirkondades, kes 
on abikõlblikud määruse (EL) nr [ ]/2012 
[ÜTK] artikli 82 lõike 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 tuleb esitada soopõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Juhisena käesoleva määruse lisas esitatud 
hulka ühiseid 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. es

Muudatusettepanek 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised ja programmispetsiifilised 
väljundinäitajad viitavad osaliselt või 
täielikult elluviidud tegevusele. Kui see on 
toetatud tegevuse laadist johtuvalt 
otstarbekas, kehtestatakse aastaks 2022 
kumulatiivsed koguselised sihtnäitajad.

Ühised ja programmispetsiifilised nn
siduvad ja mittesiduvad väljundinäitajad 
viitavad osaliselt või täielikult elluviidud 
tegevusele. Kui see on toetatud tegevuse 
laadist johtuvalt otstarbekas, kehtestatakse 
aastaks 2022 kumulatiivsed koguselised 
sihtnäitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 

1. Kohalike ja piirkondlike asutuste ning
sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
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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.

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 ja
määruse (EL) nr [...] artiklites 108 ja 109 
sätestatud tehnilise abi kaudu. 
Liikmesriigid teevad üldiste toetuste kavad 
valitsusvälistele organisatsioonidele 
kättesaadavaks sotsiaalfondi kõikide 
rakenduskavade raames. Sellisel juhul 
määratletakse rakenduskavas see 
programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteetse 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 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, kes 
tegutsevad piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil– rakenduskavade rakendamisse, 
ning ka selliste partnerite kaasamine, 
kellele on viidatud määruse (EL) nr [...] 
artikli 5 punktides a, b ja c, võib toimuda 
määruse (EL) nr [...] artikli 113 lõikes 7 
osutatud üldiste toetuste kaudu. Sellisel 
juhul määratletakse rakenduskavas üks
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programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteetse suuna 
esialgne rahaline eraldis.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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.

1. Piirkondlike, kohalike ja
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 
prioriteetse suuna esialgne rahaline eraldis.

Or. es

Muudatusettepanek 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 

1. Asjaomaste riigiasutuste,
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 
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üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteese suuna esialgne rahaline eraldis.

rakenduskavas see programmi osa, mida 
üldine toetus puudutab, sealhulgas iga 
prioriteetse suuna esialgne rahaline eraldis.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Tomasz Piotr Poręba

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 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 
prioriteetse suuna esialgne rahaline eraldis.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 

2. Et soodustada piirkondlike ja kohalike 
riigiasutuste ning 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 
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asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse, võrgustikutöö, 
sotsiaalse dialoogi tugevdamise ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse 
asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks koolituse ja võrgustikutöö 
kaudu, riigiasutuste suutlikkuse 
suurendamise kaudu teostada 
kogukondlikku kavandamist ja tugevdada
sotsiaalset dialoogi ning riigiasutuste ja 
sotsiaalpartnerite ühistegevuse kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 2. Et soodustada sotsiaalpartnerite piisavat 
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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.

osalemist sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused määruse (EL) nr [...] 
artikli 82 lõike 2 punktides a, b ja c
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

Selgitus

Igat tüüpi piirkondadel peaks olema võimalus ergutada sotsiaalpartnerite asjakohast 
osalemist.

Muudatusettepanek 219
Wojciech Michał Olejniczak

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 punktis a määratletud 
piirkonnas või liikmesriigis, kes võib saada 
toetust ühtekuuluvusfondist, et 
sotsiaalfondi vahenditest eraldatakse
asjakohane summa suutlikkuse 
suurendamiseks tehnilise abi, koolituse, 
võrgustikutöö, sotsiaalse dialoogi 
tugevdamise ja sotsiaalpartnerite 
ühistegevuse kaudu.

Or. pl

Selgitus

Sotsiaalpartneritel peaks olema juurdepääs tehnilisele abile, mitte ainult selleks, et tugevdada 
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nende potentsiaali, vaid ka selleks, et toetada nende osalemist otsustusprotsessis, mis on 
vajalik rakenduskavade elluviimiseks kõigil tasanditel. 

Muudatusettepanek 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 osalemist sotsiaalfondi 
toetatavas tegevuses ja nende juurdepääsu 
sellele eelkõige sotsiaalse ja 
sotsiaalkultuurilise kaasatuse, soolise
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 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

3. Et soodustada teiste sidusrühmade ja
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
piisavat juurdepääsu sotsiaalfondi 
toetatavale tegevusele eelkõige 
mitteformaalse hariduse, sotsiaalse 
kaasatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdsete võimaluste valdkonnas, tagavad 
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(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.

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 
sidusrühmade ja eelkõige valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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, eelkõige 
mõjusate meetmetega, 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
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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. en

Muudatusettepanek 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eesmärgiga edendada väikeste 
kohalike omavalitsuste piisavat osalemist 
eriti maapiirkondades ja hõredaimalt 
asustatud piirkondades või alaliste ja 
äärmiselt ebasoodsate territoriaalsete 
tingimustega piirkondades, eraldavad 
rakenduskava eest vastutavad asutused 
määruse (EL) nr [...] artikli 5 kohaselt 
sotsiaalfondi vahenditest toetatavate 
programmide ettevalmistamisel, 
elluviimisel, seirel ja hindamisel, piisava 
osa sotsiaalfondi vahenditest väikeste 
kohalike omavalitsuste suutlikkust 
edendavale tegevusele.

Or. es
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Muudatusettepanek 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Et tagada sotsiaalfondi vahendite tõhus 
kasutamine ja oodatava kasu 
saavutamine, tuleb välja arendada 
süsteem menetlus- ja haldusküsimuste 
lihtsustamiseks sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonide jaoks.

Or. pl

Muudatusettepanek 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – esimene lõik

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, toetada meeste ja naiste töö-
ja eraelu ühitamist, tegeleda vaesumise 
muutumisega naiste probleemiks, 
edendades meeste ja naiste vahel 
hooldekohustuste võrdset jagamist.
Liikmesriigid tagavad, et soolist 
võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi 
edendatakse rakenduskavade 
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ettevalmistamisel, rakendamisel, seirel ja 
hindamisel soopõhiste eelarve hindamise 
meetoditega.
Liikmesriigid võtavad veelgi enam arvesse 
naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist 
rakenduskavade juhtimises ja elluviimises 
kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil 
ning annavad selles vallas tehtavatest 
edusammudest aru.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – esimene lõik

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, kaasates 
sooperspektiivi kõigi temaatiliste 
eesmärkide raames olemasolevatesse 
meetmetesse ning programmide 
kavandamise ja rakendamise kõikidesse 
etappidesse. Liikmesriigid eraldavad 
vahendeid 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 vaesumise muutumisega naiste 
probleemiks, edendada hooldekohustuste 
võrdset jagamist naiste ja meeste vahel 
ning suurendada naiste ja meeste töö- ja 
eraelu ühitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
suurendada nende osalemist tööturul,
piirata segregatsiooni, kaotada meeste ja 
naiste vaheline palgalõhe, hõlbustada 
naiste naasmist tööle pärast emapuhkust, 
võidelda sooliste stereotüüpidega hariduses 
ja koolituses ning toetada meeste ja naiste 
töö- ja eraelu ühitamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – esimene lõik

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 

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 kõikide 
asjakohaste investeerimisprioriteetide 
raames toimuvat konkreetset tegevust, 
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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.

pöörates eelkõige tähelepanu isikutele, 
kes kannatavad mitmekordse 
diskrimineerimise all. Selline tegevus on 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, eelkõige parandada nende 
juurdepääsu tööturule, parandada nende 
sotsiaalset kaasatust, vähendada 
haridustaseme ja tervisliku seisundi 
ebavõrdsust ja hõlbustada pakutavate 
teenuste viimist hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – esimene lõik

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 puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, kindlustada neile taskukohane 
elukoht, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustada pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Or. fr
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Muudatusettepanek 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sotsiaalne innovatsioon
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 
tavade ja meetodite levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsele 
innovatsioonile kõigis sotsiaalfondi 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 234
Nuno Teixeira

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 ning 
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suurenevate sotsiaalsete vajaduste 
rahuldamiseks kavandatud uute 
lahenduste loomist ja rakendamist.

Or. pt

Selgitus

Komisjon peab toetama suutlikkuse ja võrgustike loomist ning selliste uute lahenduste tõhusat 
rakendamist, mille on kavandanud valitsusvälised organisatsioonid kõige rohkem abi 
vajavate inimeste praeguste vajaduste rahuldamiseks. Komisjon peab tegema nende 
lahenduste loomise ja rakendamise lihtsamaks.

Muudatusettepanek 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab sotsiaalfondist ja ELi 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmist rahastatavate sotsiaalse 
innovatsiooni meetmete vastastikuse 
täiendavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevaheline koostöö Piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline koostöö

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikidevaheline koostöö Piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline koostöö

Or. pl

Muudatusettepanek 238
María Irigoyen Pérez

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 tagavad riikidevahelise
koostöö, et edendada üksteiselt õppimist ja 
seega suurendada sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust. Riikidevahelises 
koostöös peab osalema koostööpartnereid 
vähemalt kahest liikmesriigist.

Or. es

Selgitus

Riikidevaheline koostöö peaks olema kohustuslik, mitte valikuline.

Muudatusettepanek 239
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

koostööd, et edendada üksteiselt õppimist, 
jagatud häid tavasid ja Euroopa 
institutsioonide rühmade 
sotsiaalprojektide väljatöötamist, 
suurendades seega sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust. Riikidevahelises 
koostöös peab osalema koostööpartnereid 
vähemalt kahest liikmesriigist ning 
eritähelepanu peaks pöörama 
äärepoolseimatele piirkondadele nende 
kauguse ja eraldatuse tõttu.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks pöörata riikidevahelistes projektides eritähelepanu, 
sest nende loodustingimused kalduvad põhjustama ideede, projektide ja heade tavade 
laialdasemat jagamist mandri teiste territooriumidega.

Muudatusettepanek 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 piiriülest,
riikidevahelist ja piirkondadevahelist
koostööd, et edendada üksteiselt õppimist 
ja seega suurendada sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust.

Or. pl

Muudatusettepanek 241
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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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 piiriülest,
riikidevahelist ja piirkondadevahelist
koostööd, et edendada üksteiselt õppimist 
ja seega suurendada sotsiaalfondi toetatava 
poliitika tõhusust. Riikidevahelises 
koostöös peab osalema koostööpartnereid 
vähemalt kahest liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

2. Liikmesriigid võivad pärast 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ning kohalike ja piirkondlike asutustega 
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sotsiaalfondi komitee. konsulteerimist valida riikidevahelise 
koostöö teemad loetelust, mille esitab 
komisjon ja mida toetab sotsiaalfondi 
komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Vasilica Viorica Dăncilă

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 kohalike ja 
piirkondlike asutuste ettepanekule 
vastavalt ning võttes arvesse kohalikku 
eripära ja sihtrühma piirkondade vajadusi
valida riikidevahelise koostöö teemad 
loetelust, mille esitab komisjon ja mida 
toetab sotsiaalfondi komitee.

Or. ro

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud asutused teavad kõige paremini kohalikke ja piirkondlikke 
vajadusi ning teavad esitada nende teadmiste põhjal ettepanekuid.

Muudatusettepanek 245
Victor Boştinaru

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 piiriülese,
riikidevahelise ja piirkondadevahelise
koostöö teemad loetelust, mille esitab 
komisjon ja mida toetab sotsiaalfondi 
komitee.
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Or. en

Muudatusettepanek 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 piiriülese,
riikidevahelise ja piirkondadevahelise
koostöö teemad loetelust, mille esitab 
komisjon ja mida toetab sotsiaalfondi 
komitee.

Or. pl

Muudatusettepanek 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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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 
julgustatakse looma sotsiaalse kaasatuse 
võrgustikke riikidevahelisel tasandil, 
kaasates asjaomaseid kodanikuühiskonna 
sidusrühmi. 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 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

3. Komisjon hõlbustab piiriülest,
riikidevahelist ja piirkondadevahelist
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 piiriülese,
riikidevahelise ja piirkondadevahelise
koostöö lihtsustamise huvides välja 
koordineeritud rakendusraamistiku, mis 
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lähenemist seirele ja hindamisele. hõlmab ühiseid kõlblikkuskriteeriume, 
tegevuse liike ja ajastust ning ühist 
lähenemist seirele ja hindamisele. Fondide 
koordineerimiseks tuleks sotsiaalfondi 
raames koordineerida piiriülest, 
riikidevahelist ja piirkondadevahelist 
koostööd ETK määrusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 250
Victor Boştinaru

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 piiriülest,
riikidevahelist ja piirkondadevahelist
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 koostöö lihtsustamise huvides 
välja koordineeritud rakendusraamistiku, 
mis hõlmab ühiseid kõlblikkuskriteeriume, 
tegevuse liike ja ajastust ning ühist 
lähenemist seirele ja hindamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Victor Boştinaru

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

3 a. Fondide koordineerimiseks käesoleva 
määruse kohaselt tuleks sotsiaalfondi 
toetatav piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline koostöö viia 
vastavusse määrusega (EL) nr [...] [ETK].

Or. en

Muudatusettepanek 252
María Irigoyen Pérez

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 peaks rakenduskavades nägema
ette prioriteetsed suunad artiklites 9 ja 10 
osutatud sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö elluviimiseks.

Or. es

Selgitus

Rakenduskavades kasutatavate lähenemisviisidega edendatakse sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö kehtestamist.

Muudatusettepanek 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

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

osutatud riikidevahelise koostöö 
elluviimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 254
María Irigoyen Pérez

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 
vähemalt kümne protsendipunkti võrra, 
kuid mitte üle 100%, kui kogu prioriteetne 
suund on pühendatud sotsiaalsele 
innovatsioonile või riikidevahelisele 
koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

Or. es

Selgitus

Rakenduskavades kasutatavate lähenemisviisidega edendatakse sotsiaalse innovatsiooni ja 
riikidevahelise koostöö kehtestamist.

Muudatusettepanek 255
Ramona Nicole Mănescu

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 

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 
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riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile.

riikidevahelisele koostööle või nende kahe 
kombinatsioonile, kui programme juhivad 
valitsusvälised organisatsioonid või 
sotsiaalpartnerid.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

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% 
Euroopa stabiilsusmehhanismi riikides, 
kui kogu prioriteetne suund on pühendatud 
sotsiaalsele innovatsioonile, haridusele või 
riikidevahelisele koostööle või nende 
kombinatsioonile.

Or. de

Muudatusettepanek 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 protsendipunkti võrra, kuid mitte 
üle 100%, kui kogu prioriteetne suund on 
pühendatud sotsiaalsele innovatsioonile või 
riikidevahelisele koostööle või nende kahe 

2. Erandina määruse (EL) nr [...] artikli 
109 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 
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kombinatsioonile. kombinatsioonile või osutab artikli 6 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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
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Muudatusettepanek 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) hariduse ja koolituse edendamisse 
eriti noorte seas;

Or. de

Muudatusettepanek 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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, 
sealhulgas noorte tööhõive, hariduse, 
sotsiaalse kaasamise, sealhulgas 
piirkondade kultuuri edendamise ja keelte 
alaseid kohalikke algatusi. Sotsiaalfondi 
võib kasutada nn juhtfondina artikli 3 
punkti c raames elluviidavate 
integreeritud sotsiaalse kaasamise 
projektide puhul kombineeritult 
regionaalarengu fondi 
investeerimisprioriteetide või meetmetega. 
Vähemalt 5% sotsiaalfondi vahenditest 
määratakse määruse (EL) nr [...] artiklis 
99 osutatud integreeritud territoriaalsete 
investeeringute toetamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 peaks eelkõige toetama
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. pl

Muudatusettepanek 263
Constanze Angela Krehl

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Demograafilisest arengust iseäranis 
mõjutatud piirkondades, kus noorte töötus 
on alla 8%, võib sotsiaalfondi kasutada 
algatuste jaoks, millega ergutatakse üle 
60aastaseid inimesi uuesti tööle minema.

Or. de

Selgitus

Sotsiaalfondist rahastatavate meetmete pikaajaline eesmärk on alati see, et inimesed 
osaleksid (esimest korda) tööturul. See ei kehti alati inimeste puhul, kes peaksid varsti 
pensionile minema. Sõnastusega kavatsetakse tagada, et ka vanemad inimesed saaksid 
sotsiaalfondi meetmetest kasu. Erilist tähelepanu tuleks pöörata piirkondade eriomasele 
demograafilisele olukorrale. Vajadust investeerida eakamatesse töötajatesse saab selgitada 
noorte osakaalu vähenemisega tööealises elanikkonnas või püsivalt suhteliselt madala töötuse 
määraga noorte seas. Võib arvata, et olukord on selline, kui noorte töötuse keskmine määr 
piirkonnas langeb alla kaheksa protsendi.
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Muudatusettepanek 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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, sealhulgas eriti kodutuse 
probleemiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 265
Jan Olbrycht

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, kliimaalaste, 
demograafiliste ja sotsiaalsete 
ülesannetega, mis mõjutavad 
partnerluslepingus loetletud linnu.

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 linnu 
mõjutavate majanduslike, keskkondlike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste ülesannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 5% regionaalarengu fondi 
riiklikul tasandil eraldatud ressurssidest 
eraldatakse linnade säästva arengu 
integreeritud meetmete jaoks, mille 
haldamine on delegeeritud linnadele 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu, millele on viidatud 
määruse (EL) nr […]/2012 [ÜTK] artiklis 
99.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 A. Täiendamaks regionaalarengu fondi 
sekkumisi, eriti äärepoolseimate ja 
hõredalt asustatud piirkondade 
lisarahastamist, peaksid liikmesriigid 
eraldama äärepoolseimatele 
piirkondadele 1% Euroopa Sotsiaalfondi 
vahenditest. Elanikkonna sotsiaalse ja 
majandusliku struktuurilise olukorra 
parandamiseks ning nende kaugusest ja 
isoleeritusest tulenevate probleemide 
vähendamiseks luuakse spetsiifiline 
sotsiaaltoetuste programm (POSEI 
SOCIAL RUP), nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349.

Or. pt

Selgitus

Aluslepingu artiklis 349 sedastatakse, et äärepoolseimad piirkonnad on silmitsi raskema 
sotsiaalse ja majandusliku struktuurilise olukorraga kui muud Euroopa piirkonnad. Kuigi 
regionaalarengu fondist on ette nähtud konkreetne lisarahastamine äärepoolseimate 
piirkondade majandusliku ühtekuuluvuse toetamiseks ning Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärk hõlmab kindla summa eraldamist territoriaalse ühtekuuluvuse toetamiseks, on 
põhjendatud ka väikese summa (1%) eraldamine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 
sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks. 

Muudatusettepanek 269
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 A (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 A. Sotsiaalfondist kaasrahastatavad 
rakenduskavad, mis puudutavad raskete 
ja püsivate ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimustega piirkondi, 
peaksid keskenduma eelkõige nendele 
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piirkondadele omaste raskuste 
lahendamisele, nagu sätestatakse 
määruse (EL) nr [...]/2012 (milles 
määratletakse ühised sätted) artikli 111 
lõikes 4.

Or. pt

Muudatusettepanek 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sotsiaalfondist toetatakse selliste 
abikõlblike kulude rahastamist, mis 
olenemata määruse (EL) nr [...] artikli 110 
lõike 2 punktist b võivad hõlmata 
tööandjate ja töötajate mis tahes ühiselt 
moodustatud rahalisi ressursse.

1. Sotsiaalfondist toetatakse selliste 
abikõlblike kulude rahastamist, mis 
olenemata määruse (EL) nr [...] artiklite
109 ja 110 lõike 2 punktist b võivad 
hõlmata tööandjate ja töötajate mis tahes 
ühiselt moodustatud rahalisi ressursse.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
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ettevalmistamises, rakendamises, 
järelevalves ja hindamises, ning toetada 
nende suutlikkuse suurendamist 
kooskõlas Euroopa partnerluste 
käitumisjuhendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) programmiga tegelevate ametisasutuste 
kohustustuste eest seoses toimingu 
juhtimise, kontrollimise ja auditeerimisega 
vastutavad need programmi eest vastutavad 
ametiasutused, kelle alluvuses kõnealust 
toimingut toetatakse, kuid samuti võivad 
nad sõlmida kokkuleppe selle liikmesriigi 
ametiasutustega, kus toiming ellu viiakse, 
tingimusel et lõike 2 punktis a osutatud 
tingimused ja toimingu juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustused on täidetud.

(b) programmiga tegelevate ametisasutuste 
kohustustuste eest seoses toimingu 
juhtimise, kontrollimise ja auditeerimisega 
vastutavad need programmi eest vastutavad 
ametiasutused, kelle alluvuses kõnealust 
toimingut toetatakse, kuid samuti võivad 
nad sõlmida kokkuleppe selle liikmesriigi 
ametiasutustega, kus toiming ellu viiakse, 
tingimusel et lõike 2 punktis a osutatud 
tingimused ja toimingu juhtimise, 
kontrollimise ja auditeerimisega seotud 
kohustused on täidetud. 5% ulatuses 
sotsiaalfondi rakenduskava eelarvest on 
nende toimingute raames tehtavad 
kulutused, tingimusel, et need puudutavad 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, 
haridust ja väljaõpet, abikõlblikud liidust 
väljaspool, kui neid kantakse ja 
makstakse vastavalt rakenduskavale 
kohaldatavatele liikmesriikide ja ELi 
eeskirjadele. Kui programmi rahastatakse 
rohkem kui ühest fondist, vrd määruse 
(EL) nr [...]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 87 lõikega 1, arvutatakse 
kõnealune 5% maksimummäär 
sotsiaalfondist programmile eraldatava 
osa alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 273
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitterahaline panus toetuste ja 
töötasudena, mida tegevuses osalejatele 
maksab kolmas osapool, võib olla kõlblik 
sotsiaalfondist toetuse saamiseks, kui 
sellise panuse väärtus ei ületa kolmanda 
osapoole kantud kulusid ning see on 
tehtud riigisiseste eeskirjade, sh 
raamatupidamiseeskirjade kohaselt.

4. Mitterahaline panus toetuste ja 
töötasudena, mida tegevuses osalejatele 
maksab kolmas osapool, võib olla kõlblik 
sotsiaalfondist toetuse saamiseks, kui 
sellise panuse väärtus ei ole üle 75%
kolmanda osapoole kantud kuludest ning 
see on tehtud riigisiseste eeskirjade, sh 
raamatupidamiseeskirjade kohaselt.

Or. pt

Selgitus

Sotsiaalfond peaks abisaajaid toetama personali palkamise kulude katmisel kuni 75 % ja 
mitte ainult 50 % ulatuses. See suurendab tööalast konkurentsivõimet ning vähendab 
äriettevõtete kantavaid kulusid. Perioodil 2007–2012 said paljud ettevõtted abi nimetatud 
75%-skeemist, mis võimaldas ettevõtetel suunata erialasele tööle kõrgelt kvalifitseeritud noori 
või pikaajalisi töötuid. 

Muudatusettepanek 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
tegevuste liike, ühikuhindade 
standardiseeritud astmike ja ühekordsete 
summade määratlusi ning nende 
maksimumsummasid, mida võib 
kohandada vastavalt kohaldatavatele 
ühiselt kokkulepitud meetoditele.

Selleks kehtestab komisjon kooskõlas
hõlmatud tegevuste liike puudutava 
menetluskorraga ühikuhindade 
standardiseeritud astmike ja ühekordsete 
summade määratlusi ning nende 
maksimumsummasid, mida võib 
kohandada vastavalt kohaldatavatele 
ühiselt kokkulepitud meetoditele.
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Or. es

Muudatusettepanek 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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 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. en

Muudatusettepanek 276
Ramona Nicole Mănescu

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 ELi kaasrahastus 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. en
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Muudatusettepanek 277
Ramona Nicole Mănescu

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 ELi kaasrahastus 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.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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, 
mikrokrediidid ja mikrokrediidirahastud) 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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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 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 peab tagama, et kooskõlas 
artikliga 16 määratletakse liikmesriikide 
avalduste konkreetsed eeskirjad ja 
tingimused, muu hulgas poliitikavaldkonna 
põhiste garantiide piirmäärad, tagades 
eelkõige, et nende kasutamine ei too 
riigiasutuste jaoks kaasa ülemääraseid 
võlgu.

Or. es

Muudatusettepanek 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Tingimustega seotud erisätted

Artikkel 15 a (uus)
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 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Volituste delegeerimine ja lõppsätted Lõppsätted

Or. es

Muudatusettepanek 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
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sätestatud tingimustel.
2. Artikli 14 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 2 
osutatud volitused delegeeritakse 
määramata ajaks alates 1. jaanuarist 
2014.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 14 lõike 1 esimeses lõigus ning 
artikli 15 lõike 2 teises lõigus osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. es

Muudatusettepanek 284
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Delegeeritud aktid kehtestatakse 
koostöös üldsätete määruse artiklis 5 
osutatud partnerite Euroopa esindajatega 
ning konsulteerides sotsiaalfondi 
komiteega;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

töötud, sh pikaajalised töötud* töötud, sh pikaajalised töötud*, noored, 
naised ja puuetega inimesed

Or. es

Muudatusettepanek 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- töötajad, kes on kaotanud töö ootamatu 
kriisi tõttu vallandunud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire tõttu või vastava sektori 
kiire kahanemise tõttu või tegevuse 
üleviimise tõttu kolmandatesse riikidesse

Or. en

Muudatusettepanek 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

pikaajalised töötud* välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 3 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tööturult eemalejäänud ja tööturust 
kaugel paiknevad inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- haavatavad inimesed, kes on ebasoodsas 
olukorras tavapärasele krediiditurule 
juurdepääsu saamisel

Or. en

Muudatusettepanek 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 6 – taane 1 (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
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Muudatusettepanek 291
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vanemad kui 54-aastased* vanemad kui 50-aastased*

Or. es

Muudatusettepanek 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vanemad kui 54-aastased* vanemad kui 45-aastased*

Or. es

Muudatusettepanek 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 7 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- üle 54-aastased inimesed, kes 
kannatavad suurt materiaalset puudust

Or. en
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Muudatusettepanek 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- vaesusest ohustatud inimesed

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- suurt materiaalset puudust kannatavad 
inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 – taane 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- pikaajaliste töötute majapidamistes 
elavad alla 18-aastased inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 – taane 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- üksikvanemad

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – lõige 1 – punkt 12 – taane 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kodutud

Or. en

Muudatusettepanek 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• vaesusest ohustatud inimesed
• suurt materiaalset puudust kannatavad 
inimesed
• üksikvanemad
• kodutud
• vaeseimatest piirkondadest inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kaugetest ja maapiirkondadest inimesed

Or. pl
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Muudatusettepanek 303
Ramona Nicole Mănescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kutseharidusega ja 
kvalifikatsiooniõppe läbinud inimesed

Or. en

Muudatusettepanek 304
María Irigoyen Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Need andmed sotsiaalfondi toetatavas 
toimingus osalejate kohta tuleb esitada 
määruse (EL) nr [...] artikli 44 lõigetes 1 ja 
2 ja artikli 101 lõikes 1 osutatud iga-
aastastes rakendamisaruannetes. Kõik 
andmed tuleb esitada soopõhiselt, et 
näidata sekkumiste mõju meestele ja 
naistele.

Or. es

Muudatusettepanek 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

täielikult viinud ellu sotsiaalpartnerid või 
valitsusvälised organisatsioonid või teised 
sidusrühmad

Or. en

Muudatusettepanek 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Muudatusettepanek 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Muudatusettepanek 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 sugu 
mittekäsitlevad andmed tuleb samuti 
esitada soopõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- naised, kes jäid ebakindlasse töösuhtesse

Or. en
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Muudatusettepanek 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- naised, kes muutusid majanduslikult 
sõltumatuks

Or. en

Muudatusettepanek 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- naiste arvu suurenemine matemaatika, 
informaatika, loodusteaduste ja 
tehnoloogia sektoris

Or. en

Muudatusettepanek 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- osalejad, kes asusid pärast programmist 
lahkumist vabatahtlikule tööle

Or. en
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Muudatusettepanek 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- suhtelisest vaesuspiirist ülespoole 
aidatud osalejad

Or. en

Muudatusettepanek 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- suurest materiaalsest puudusest välja 
aidatud osalejad

Or. en

Muudatusettepanek 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- protsent halvemas olukorras inimeste 
rühmadest pärit osalejatest ja teenuste 
kasutajatest, kes asusid pärast 
programmist lahkumist haridust, koolitust 
saama, omandama kutsekvalifikatsiooni, 
läksid pärast programmist lahkumist tööle
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Or. en

Muudatusettepanek 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 8 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 9 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- protsent puuetega osalejatest, kes läksid 
pärast abi saamist tööle

Or. en

Muudatusettepanek 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 3 – punkt 4 – taane 10 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- protsent puuetega osalejatest, kes viidi 
edukalt hooldusasutustest kogukondliku 
tasandi hooldusele

Or. en

Muudatusettepanek 320
María Irigoyen Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 osalejad, kelle sissetulek tõusis üle 
miinimumi või kes said muid hüvesid 
pärast programmis osalemist

Or. es

Muudatusettepanek 321
María Irigoyen Pérez

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 soopõhiselt, et näidata sekkumiste 
mõju meestele ja naistele.

Or. es

Muudatusettepanek 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 ning 
need peaksid sõltuma 
investeerimisprioriteedi näidu eeldatavast 
tulemusest, kui inimesed või osalejad on 
alla 25-aastased, 25- kuni 54-aastased 
ning üle 54-aastased*

Or. en

Muudatusettepanek 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist

osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist täistööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
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programmist lahkumist programmist lahkumist täistööajaga, 
osalise tööajaga või on füüsilisest isikust 
ettevõtjad• osalejad, kelle olukord tööturul 
paranes 6 kuud pärast programmist 
lahkumist (töö liik – täis- või osaline 
tööaeg, palk võrrelduna miinimumpalga 
või riikliku taseme palgaga, töölepingu 
tüüp)• osalejad, kes võtavad aktiivselt osa 
kogukonna ning sotsiaalvõrgustike 
tegevustest• osalejad, kes töötavad 1 aasta 
pärast programmist lahkumist 
täistööajaga, osalise tööajaga või on 
füüsilisest isikust ettevõtjad• osalejad, 
kelle olukord tööturul paranes 1 aasta 
pärast programmist lahkumist• osalejad, 
kes aidati 1 aasta pärast programmist 
lahkumist üle suhtelise vaesuspiiri• 
osalejad, kes aidati 1 aasta pärast 
programmist lahkumist välja suurest 
materiaalsest puudusest

Or. en

Muudatusettepanek 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist

osalejad, kes töötavad 9 kuud pärast 
programmist lahkumist

Or. pl

Muudatusettepanek 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

- osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist osalise tööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes on 6 kuud pärast programmist 
lahkumist füüsilisest isikust ettevõtjad

osalejad, kes on 9 kuud pärast 
programmist lahkumist füüsilisest isikust 
ettevõtjad

Or. pl

Muudatusettepanek 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 1 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 6 kuud pärast 
programmist lahkumist täistööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 329
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3
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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 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 9 kuud 
pärast programmist lahkumist paranenud

Or. pl

Muudatusettepanek 331
María Irigoyen Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· osalejad, kes on kuue kuu jooksul pärast 
osalemist vähendanud oma sotsiaalse 
sõltuvuse määra

Or. es

Muudatusettepanek 332
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist täistööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 333
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes tegutsevad aktiivselt 
kogukonna- ja sotsiaalvõrgustikes

Or. en

Muudatusettepanek 334
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

osalejad, kes töötavad 1 aasta pärast 
programmist lahkumist osatööajaga

Or. en

Muudatusettepanek 335
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 336
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 337
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 338
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 7 (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 339
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 8 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes jäid 1 aasta pärast 
programmist lahkumist ebakindlasse 
töösuhtesse

Or. en

Muudatusettepanek 340
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 9 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

naised, kes on 1 aasta pärast programmist 
lahkumist majanduslikult sõltumatud

Or. en
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Muudatusettepanek 341
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 10 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 342
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 11 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

protsent puuetega osalejatest, kes töötavad 
1 aasta pärast abi saamist

Or. en

Muudatusettepanek 343
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 12 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

hooldusasutuste tasandil kadunud 
hoolduse protsent võrreldes esialgse 
koguarvuga mõõteperioodi alguses
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Or. en

Muudatusettepanek 344
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 13 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

pikaajaliste töötute majapidamistes 
elavate alla 18-aastaste inimeste protsent

Or. en

Muudatusettepanek 345
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 14 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suurt materiaalset puudust kannatavate 
üle 54aastaste inimeste protsent

Or. en

Muudatusettepanek 346
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4 – punkt 3 – taane 15 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 347
María Irigoyen Pérez

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

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, et näidata 
sekkumise mõju meestele ja naistele.

Or. es

Muudatusettepanek 348
Lisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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 

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

tagada selliselt, et andmeid saaks üldistada 
prioriteetse suuna tasemel. Kõik andmed 
tuleb esitada meeste ja naiste kohta eraldi 
ning need peaksid sõltuma 
investeerimissuuna eeldatavast 
tulemusest, näitama, kas isikud või 
osalejad on nooremad kui 25 aastat, 25 
kuni 54 eluaasta vahel või vanemad kui 
54 aastat*

Or. en


