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Muudatusettepanek 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 1 – eeltingimused – temaatilised eeltingimused

Komisjoni ettepanek

Temaatilised 
eesmärgid

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid

1. Teaduse, 
tehnoloogia-
arenduse ja 
innovatsiooni 
edendamine 
(teadus- ja 
arendustegevu-
se eesmärk)
(osutatud artikli 
9 lõikes 1)

1.1. Teadusuuringud ja 
innovatsioon: Riikliku ja/või 
regionaalse 
innovatsioonistrateegia olemasolu 
arukaks spetsialiseerumiseks 
kooskõlas riikliku reformikavaga, 
et edendada erasektori kulusid 
teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, mis vastavad 
hästitoimivate riiklike või 
regionaalsete teadusuuringute ja 
innovatsioonisüsteemide 
tunnustele.

– Rakendatud on riiklik ja/või regionaalne innovatsioonistrateegia arukaks 
spetsialiseerumiseks, mis:

– rajaneb SWOT-analüüsil, et suunata vahendeid piiratud hulgale teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteetidele;
– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse erainvesteeringuid teadusuuringutesse 

ja tehnoloogiaarendusse;
– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi.

– Liikmesriik on võtnud vastu raamistiku, milles esitatakse kättesaadavaks tehtud 
eelarvelised vahendid teadus- ja arendustegevusele.

– Liikmesriik on võtnud vastu mitmeaastase kava ELi prioriteetidega seotud 
investeeringute eelarvestamiseks ja eelisarendamiseks (Euroopa teadustöö 
infrastruktuuride strateegiafoorum, ESFRI).

2. Teabe ja 
kommunikat-

2.1. Digitaalne kasv: otsese 
digitaalse kasvu peatüki – Rakendatud on digitaalse majanduskasvu peatükk riiklikus ja/või regionaalses aruka 
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olemasolu riiklikus ja/või 
regionaalses aruka 
spetsialiseerumise 
innovatsioonistrateegias, et 
suurendada vajadust 
taskukohaste kvaliteetsete ja 
koostalitlusvõimeliste IKTst 
saadavate avalike ja eraõiguslike 
teenuste järele ning suurendada 
vastuvõttu tarbijate, ettevõtjate ja 
korraldusasutuste hulgas, 
sealhulgas piiriüleste algatuste 
raames.

spetsialiseerumise innovatsioonistrateegias, mis sisaldab järgmist:

– meetmete eelarvestamine ja eelisarendamine SWOT-analüüsi kaudu, mis tehakse 
kooskõlas Euroopa digitaalse tegevuskava1 tulemustabeliga;

– teostatud peaks olema info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) toodete ning 
teenuste nõudluse ja pakkumise tasakaalustamise analüüs;

– mõõdetavad eesmärgid sekkumiste tulemustele digitaalpädevuse, -oskuste, e-
kaasatuse, e-kättesaadavuse ja e-tervise valdkonnas, mis on kooskõlas 
olemasolevate riiklike või piirkondlike valdkonnastrateegiatega;

– hinnang vajadusele tugevdada IKT-suutlikkuse suurendamist.

sioonitehno-
loogia 
kättesaadavuse 
ja nende 
kasutamise ning 
kvaliteedi 
parandamine 
(lairibaühen-
dusega seotud 
eesmärk)
(osutatud artikli 
9 lõikes 2)

2.2. Järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrgud: riiklike 
järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude kavade 
olemasolu, milles võetakse 
arvesse regionaalseid meetmeid
ELi kiire internetiühenduse 
eesmärkide1 saavutamiseks, 
suunates tähelepanu 
valdkondadele, kus turg ei paku 
avatud infrastruktuuri taskukohase 
hinnaga ega piisava kvaliteediga 
vastavalt ELi konkurentsi- ja 
riigiabi-eeskirjadele, ning 

– Rakendatud on riiklik riiklike järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu kava, mis 
sisaldab järgmist:

– infrastruktuuriinvesteeringute kava nõudluse koondamise ning infrastruktuuri ja 
teenuste kaardistamise teel ning mida ajakohastatakse korrapäraselt;

– jätkusuutliku investeerimise mudelid, mis võimendavad konkurentsi ja tagavad 
juurdepääsu avatud, taskukohasele, kvaliteetsele ja tulevikuks hästi ette 
valmistatud infrastruktuurile ning teenustele;

– meetmed erasektori investeeringute stimuleerimiseks.
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pakutakse haavatavamatele 
ühiskonnagruppidele
kättesaadavaid teenuseid.

3.1. Teostatud on konkreetseid 
meetmeid, et tulemuslikult 
rakendada Euroopa 
väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” (SBA) ja selle 23. 
veebruari 2011. aasta 
läbivaatamisakt, sealhulgas 
põhimõte „Kõigepealt mõtle 
väikestele”.

– Konkreetsed meetmed sisaldavad järgmist:
– järelevalvemehhanism, mis tagab SBA rakendamise, sealhulgas organ, mis 

vastutab VKEsid puudutavate küsimuste koordineerimise eest eri 
haldustasanditel (VKEde saadik);

– meetmed, mis vähendavad ettevõtete käivitamise aja kolme tööpäevani ja kulu 
100 euroni;

– meetmed, mis vähendavad aega, mida on vaja lubade saamiseks, et ettevõte 
võiks konkreetse tegevusalaga tegelema hakata, 3 kuuni;

– mehhanism VKEdele avalduva õigusaktide mõju süstemaatiliseks hindamiseks, 
kasutades nn VKE-testi, võttes samal ajal vajaduse korral arvesse ettevõtete 
suuruste erinevusi.

3. Väikeste ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtete 
konkurentsi-
võime 
suurendamine
(osutatud artikli 
9 lõikes 3)

3.2. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta direktiivi 2011/7/EL 
(hilinenud maksmisega 
võitlemise kohta äritehingute 
puhul)1 ülevõtmine siseriiklikku 
õigusesse.

– Direktiivi ülevõtmine kooskõlas direktiivi artikliga 12 (16. märtsiks 2013).

4. Vähese CO2-
heitega 
majandusele 
ülemineku 
toetamine 

4.1. Energiatõhusus: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiivi 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe 
kohta)1 ülevõtmine siseriiklikku 

– Direktiivi 2010/31/EL artiklite 3, 4 ja 5 kohaselt nõutavate ehitiste energiatõhususega 
seotud miinimumnõuete rakendamine;

– direktiivi 2010/31/EL artikli 11 kohase hoonete energiamärgise väljastamise süsteemi 
kehtestamiseks vajalike meetmete kasutuselevõtt;
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kõikides 
sektorites 
(osutatud artikli 
9 lõikes 4)

õigusesse kooskõlas direktiivi 
artikliga 28.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta otsuse nr 
406/2009/EÜ (milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse 
kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
aastaks 2020)1 artikli 6 lõike 1 
järgimine.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/32/EÜ (mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid)1 ülevõtmine 
siseriiklikku õigusesse.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta 
direktiivi 2004/8/EÜ (soojus- ja 
elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu 
kasuliku soojuse nõudluse alusel, 
millega muudetakse direktiivi 
92/42/EMÜ)1 ülevõtmine 
siseriiklikku õigusesse

– avalike hoonete nõutava renoveerimismäära rakendamine;
– lõpptarbijatele antakse individuaalsed mõõturid;
– kütte- ja jahutussüsteemide tõhusust edendatakse vastavalt direktiivile 2004/8/EÜ.
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4.2. Taastuvenergia: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise 
kohta ning direktiivide 
2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)1 ülevõtmine 
siseriiklikku õigusesse.

– Liikmesriik on rakendanud läbipaistvad toetuskavad, seadnud prioriteedid 
elektrivõrkudele juurdepääsul ja dispetšjuhtimises, kehtestanud tehniliste 
kohanduste kulude kandmise ning jagamisega seotud standardeeskirjad, mis on 
avalikustatud;

– liikmesriik on võtnud vastu riikliku taastuvenergia tegevuskava kooskõlas direktiivi 
2009/28/EÜ artikliga 4.

5. 
Kliimamuutuste
ga kohanemise 
ja riskide 
ennetuse
edendamine

(kliimamuutu-
sega seotud 
eesmärk)
(osutatud artikli 
9 lõikes 5)

5.1. Riskiennetus ja 
riskijuhtimine: riiklike 
riskihinnangute olemasolu 
suurõnnetuste likvideerimise 
juhtimiseks, milles arvestatakse 
kliimamuutustega kohanemist

– Rakendatud on riiklik riskihindamine, mis hõlmab järgmist:
– protsessi, metoodika, meetodite ja mittetundlike andmete kirjeldus, mida 

kasutatakse riiklikuks riskihindamiseks;
– ühe ja mitme riskiga stsenaariumide kirjeldus;

– vajaduse korral riiklike kliimamuutusega kohanemise strateegiate arvestamine.
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6.1. Veesektor: a)
veehinnapoliitika olemasolu, mis 
tagab kasutajatele piisavad 
stiimulid veeressursside tõhusaks 
kasutamiseks, ning b) eri 
veekasutusviiside piisav panus 
veeteenuste kulude katmisse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 
2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika tegevusraamistik)1 

artikliga 9

– Liikmesriik on taganud eri veekasutusviiside osaluse veevarustusteenuste kulude 
kandmisel sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 9;

– vesikonna majandamise kava vastuvõtmine valglapiirkonnale, kus investeeringuid 
tehakse, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)1

artikliga 13.

6. Keskkonna-
kaitse ja 
ressursside 
säästliku 
kasutamise
edendamine
(osutatud artikli 
9 lõikes 6)

6.2. Jäätmesektor: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid)1 

rakendamine, iseäranis 
jäätmekavade väljatöötamine
kooskõlas direktiiviga ja järgides 
jäätmehierarhiat.

– Liikmesriik on teatanud komisjonile edusammudest direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 
eesmärkide suunas, läbikukkumise põhjustest ning kavatsetavatest meetmetest 
eesmärkide saavutamisel;

– liikmesriik on taganud, et tema pädevad ametiasutused kehtestavad kooskõlas 
2008/98/EÜ artiklitega 1, 4, 13 ja 16 ühe või mitu jäätmekava, nagu seda nõutakse 
direktiivi artiklis 28;

– hiljemalt 12. detsembriks 2013 on liikmesriik kehtestanud kooskõlas direktiivi 
2008/98/EÜ artiklitega 1 ja 4 jäätmetekke vältimise kavad, nagu seda nõutakse 
direktiivi artiklis 29;

– liikmesriik on rakendanud taaskasutuse ja ringlussevõtuga seotud 2020. aasta 
eesmärgi saavutamiseks vajalikud meetmed kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 
11.
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7.1. Maantee: üldise riikliku 
transpordikava olemasolu, mis 
sisaldab TEN-T põhivõrku, 
üldisse võrku (TEN-T põhivõrku 
mittepuudutavate 
investeeringute) ja 
lisaühenduvusse (sealhulgas 
regionaalse ja kohaliku tasandi 
ühistransporti) tehtavate 
investeeringute asjakohast 
eelisarendamist.

– Rakendatud on üldine transpordikava, mis sisaldab järgmist:

– TEN-T põhivõrku, üldisse võrku ja lisaühenduvusesse tehtavate 
investeeringute eelisarendamine;

– eelisarendamisel tuleks arvestada investeeringute panust liikuvusse, säästvusse 
ja ühtse Euroopa transpordipiirkonna edendamisse;

– realistlik kavandatud projektide esitamise süsteem (sealhulgas ajakava, 
eelarveraamistik);

– keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis täidab transpordikavale 
esitatavaid õiguslikke nõudeid; 

– meetmed, millega tugevdada vahendusasutuste ja toetusesaajate suutlikkust
teostada projektide esitamise süsteemi.

7. Säästva 
transpordi 
edendamine ja 
tähtsate 
võrguinfra-
struktuuride 
kitsaskohtade 
kõrvaldamine
(osutatud artikli 
9 lõikes 7)

7.2. Raudtee: siseriiklikus 
kõikehõlmavas transpordikavas 
raudtee arengule pühendatud 
eripeatüki olemasolu, mis 
sisaldab TEN-T põhivõrku, 
üldisse võrku (TEN-T põhivõrku 
mittepuudutavate 
investeeringute) ja 
raudteesüsteemi lisaühenduvusse 
tehtavate investeeringute 
asjakohast eelisarendamist 
vastavalt nende osale liikuvuses, 
jätkusuutlikkuses, riiklikus ja 
üleeuroopalises võrgus.
Investeeringud hõlmavad liikuvat 
vara ning koostalitusvõimet ja 

– Üldises transpordikavas on rakendatud raudtee arengut käsitlev peatükk, mis 
sisaldab järgmist:
– realistlikku kavandatud projektide esitamise süsteem (sealhulgas ajakava, 

eelarveraamistik);
– keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis täidab transpordikavale 

esitatavaid õiguslikke nõudeid;
– meetmed, millega tugevdada vahendusasutuste ja toetusesaajate suutlikkust

teostada projektide esitamise süsteemi.
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suutlikkuse tõhustamist.
8.1. Tööotsijate ja tööturult 
eemalejäänud inimeste 
juurdepääs töövõimalustele, 
sealhulgas kohaliku tähtsusega 
tööhõivealgatused, ning tööalase 
liikuvuse toetamine: aktiivset 
tööturupoliitikat arendatakse ja 
teostatakse kooskõlas 
tööhõivesuunistega1.

– Tööturuasutused suudavad korraldada ja tegelikult korraldavad: 
– isiklikele vajadustele kohandatud teenuseid ja varase etapi preventiivseid 

tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele tööotsijatele ega piirdu töötutega;

– prognoosimist ja nõustamist seoses pikaajalise tööhõivega, mida tekitavad 
struktuursed muutused tööturul, nagu üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele;

– läbipaistvat ja süstemaatilist teavet uute töökohtade kohta.
– Tööturuasutused on loonud võrke tööandjate ja õppeasutustega.

8. Tööhõive 
edendamine ja 
tööjõu liikuvuse 
toetamine

(tööhõive 
eesmärk)

(osutatud artikli 
9 lõikes 8)

8.2. Füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemine, ettevõtlus ja 
ettevõtete asutamine: tervikliku ja 
kõikehõlmava strateegia
olemasolu ettevõtete 
starditoetuseks kooskõlas 
Euroopa 
väikeettevõtlusalgatusega „Small 
Business Act”1 ning kooskõlas 
tööhõivesuunistega ja 
liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuunistega1

töökohtade loomise eelduste 
kohta;

– Rakendatud on terviklik ja kõikehõlmav strateegia, mis sisaldab:

– meetmeid, mis vähendavad ettevõtete käivitamise aja kolme tööpäevani ja kulu 
100 euroni;

– meetmed, mis vähendavad aega, mida on vaja lubade saamiseks, et ettevõte 
võiks konkreetse tegevusalaga tegelema hakata, kolme kuuni;

– meetmeid, mis ühendavad sobivaid ettevõtluse arendamise ja finantsteenuseid 
(juurdepääs kapitalile), sealhulgas teavitustegevusi ebasoodsamas olukorras 
olevatele rühmadele ja piirkondadele.
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8.3. Tööturuasutuste 
ajakohastamine ja tugevdamine, 
sealhulgas meetmed, mille 
eesmärk on soodustada 
riikidevahelist tööjõu liikuvust1:
– tööturuasutusi ajakohastatakse 
ja tugevdatakse kooskõlas 
tööhõivesuunistega;
– tööturuasutuste reformidele 
eelneb selge strateegia ja 
eelhindamine, mis hõlmab ka 
soolist mõõdet.

– Meetmed tööturuasutuste reformimiseks, mille eesmärk on tagada neile suutlikkus 
korraldada1:
– isiklikele vajadustele kohandatud teenuseid ja varase etapi preventiivseid 

tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele tööotsijatele ega piirdu töötutega; 

– nõustamist seoses pikaajalise tööhõivega, mida tekitavad struktuursed 
muutused tööturul, nagu üleminek vähese CO2-heitega majandusele;

– läbipaistvat ja süstemaatilist teavet uute töökohtade kohta, mis on kättesaadav 
ELi tasandil.

– Tööturuasutuste reform hõlmab tööandjate ja õppeasutuste võrkude loomist.

8.4. Täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamine: täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise poliitikat 
kujundatakse ja korraldatakse 
kooskõlas tööhõivesuunistega1. 

– Meetmed täisväärtusliku eluperioodi pikendamise probleemide lahendamiseks1:
– täisväärtusliku eluperioodi pikendamise poliitika kujundamisse ja rakendamisse

on kaasatud asjaomased sidusrühmad; 

– liikmesriigis on rakendatud meetmed aktiivsena vananemise edendamiseks ja 
ennetähtaegselt vanaduspensionile mineku vähendamiseks.

8.5. Töötajate, ettevõtete ja 
ettevõtjate kohanemine 
muutustega: poliitika olemasolu, 
mille eesmärk on soodustada 
muutuste ning
ümberstruktureerimise 
prognoosimist ja head juhtimist 
kõikidel asjaomastel tasanditel 

– Rakendatud on tõhusad vahendid tööturu osapoolte ja avaliku sektori asutuste 
toetamiseks ennetavate lähenemisviiside arendamisel muutustele ning 
ümberstruktureerimisele.
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(riiklik, piirkondlik, kohalik ja 
valdkondlik)1.

8.6. 15–24-aastaste mittetöötavate 
ja mitteõppivate noorte 
jätkusuutlik tööturule 
integreerimine:
kõikehõlmava strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu 
noorte tööhõive paketi eesmärkide 
täitmiseks ja eelkõige noorte 
tagatisskeemi loomiseks vastavalt 
nõukogu [xxx] soovitusele

– Vastavalt nõukogu [xxx] soovitusele on kehtestatud kõikehõlmav strateegiline 
poliitikaraamistik noorte tööhõive paketi eesmärkide täitmiseks ja eelkõige noorte 
tagatisskeemi loomiseks, mis: 

– põhineb tõenditel, millega mõõdetakse 15–24-aastaste mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte hulgas saavutatud tulemusi:
- näeb ette süsteemi, mille kohaselt kogutakse ja analüüsitakse andmeid ja teavet 

noorte tagatisskeemi kohta sobivatel tasanditel ning mis annab piisava tõenditel 
põhineva aluse sihipärase poliitika väljatöötamiseks ja võimaldab jälgida 
edusamme ning koostada võimalusel kontrafaktilisi hinnanguid;

– teeb kindlaks avaliku võimu asutuse, kes vastutab noorte tagatisskeemi loomise ja 
haldamise ning kõiki tasandeid ja sektoreid hõlmavate partnerluste koordineerimise 
eest;

– kaasab kõik noorte töötuse seisukohalt asjakohased sidusrühmad;
– põhineb varajasel sekkumisel ja aktiveerimisel;
– sisaldab toetusmeetmeid tööturule integreerumiseks, sealhulgas oskuste arendamise 

meetmeid ja tööturuga seotud meetmeid.
9. 
Investeerimine 
oskustesse,
haridusse ja 
elukestvasse 
õppesse
(haridusega 
seotud eesmärk)

9.1. Koolist väljalangenute arv:
tervikliku strateegia olemasolu 
kooli poolelijätmise
vähendamiseks kooskõlas 
nõukogu 28. juuni 2011. aasta 
soovitusega kooli poolelijätmise 
vähendamise poliitika kohta1.

– Riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil on rakendatud kooli poolelijätmist
puudutavate andmete ja teabe kogumine ning analüüsimine, mis:

– tagab piisava tõenditebaasi sihtpoliitika arendamiseks;

– on süstemaatiliselt kasutusel arengu jälgimiseks asjaomasel tasandil.
– Rakendatud on kooli poolelijätmise vähendamise strateegia, mis:

– rajaneb tõenditel;
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– on terviklik (nt hõlmates kõiki haridusvaldkondi, sh varajast lapsepõlve) ja 
käsitleb piisavalt ennetamis-, sekkumis- ja kompensatsioonimeetmeid;

– kirjeldab eesmärke, mis on kooskõlas nõukogu soovitusega kooli poolelijätmise 
vähendamise poliitika kohta;

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, mis on olulised kooli poolelijätmise lahendamiseks.

(osutatud artikli 
9 lõikes 10)

9.2. Kõrgharidus: riiklike või 
piirkondlike strateegiate
olemasolu kolmanda taseme 
hariduse omandamise, kvaliteedi 
ja tõhususe suurendamiseks 
kooskõlas komisjoni 20. 
septembri 2011. aasta teatisega 
„Euroopa 
kõrgharidussüsteemide 
ajakohastamise tegevuskava”1.

– Rakendatud on kolmanda taseme hariduse riiklik strateegia, mis sisaldab:

– meetmeid osalemise ja omandamise suurendamiseks, mis:

– täiustavad sisseastujatele pakutavat nõustamist;
– suurendavad kõrghariduse omandamist madala sissetulekuga ja muudes 

alaesindatud rühmades;

– tõstavad kõrghariduse omandamist täiskasvanud õppijate seas;
– (vajaduse korral) vähendavad kooli poolelijätnute arvu/suurendavad kooli 

lõpetanute arvu;
– meetmeid kvaliteedi tõstmiseks, mis:

– soodustavad uuenduslikku infosisu ja programmikavandit;

– soodustavad õpetamise kvaliteedi kõrget taset;
– meetmeid tööalase konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse suurendamiseks, mis:

– soodustavad mitmeid valdkondi hõlmavate oskuste, sealhulgas 
ettevõtlikkuse arenemist kõikides kõrghariduskavades; 

– vähendavad soolisi erinevusi haridus- ja kutseharidusvalikutes ning 
ergutavad õppijaid minema tööle valdkondadesse, kus nad on 
alaesindatud, et vähendada soolist vahetegemist tööturul;
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– tagavad teadliku õpetamise, milles kasutatakse teadustegevusest ning 
äritavade arengust pärit teadmust.

9.3. Elukestev õpe: riikliku ja/või 
piirkondliku elukestva õppe
poliitikaraamistiku olemasolu 
kooskõlas ELi tasandi 
strateegiliste suunistega1.

– Rakendatud on riiklik ja/või piirkondlik elukestva õppe poliitikaraamistik, mis 
sisaldab:

– meetmeid, millega toetatakse elukestva õppe rakendamist ja kutseoskuste 
täiendamist ning sidusrühmade, sealhulgas tööturu osapoolte ning 
kodanikuühenduste, osalemise ja partnerluse tagamist;

– meetmeid, millega tagatakse oskuste tulemuslik arendamine täiskasvanutele, 
tööturule naasvatele naistele, madala kvalifikatsiooniga ja vanematele 
töötajatele ning teistele ebasoodsas olukorras rühmadele; 

– meetmeid, millega laiendatakse juurdepääsu elukestvale õppele, sealhulgas 
tulemusliku rakendamise ja läbipaistvuse tagamise vahendeid (Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik, riiklik kvalifikatsiooniraamistik, Euroopa 
kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem, Euroopa kvaliteeditagamine 
kutsehariduse ja koolituse valdkonnas) ning elukestva õppe teenuste (haridus 
ja koolitus, nõustamine, kehtivus) arendamist ja integreerimist;

– meetmeid, millega parandatakse hariduse ja koolituse olulisust ning 
kohandatakse seda väljaselgitatud sihtrühmade vajadustele. 



AM\940880ET.doc 17/47 PE514.645v01-00

ET

10. Sotsiaalse 
kaasatuse 
edendamine ja
vaesuse vastu 
võitlemine

(vaesuse 
vähendamise 
eesmärk)
(osutatud artikli 
9 lõikes 9)

10.1. Aktiivne kaasamine

Marginaliseeritud kogukondade 
(nt romad) lõimimine:
– vaesuse vähendamise riikliku 
strateegia olemasolu ja 
rakendamine kooskõlas komisjoni 
3. oktoobri 2008. aasta 
soovitusega tööturult tõrjutud 
inimeste aktiivse kaasamise 
kohta1 ning tööhõivesuunistega;

– Rakendatud on vaesuse vähendamise riiklik strateegia, mis:

– rajaneb tõenditel. See nõuab süsteemi andmete ja teabe kogumiseks ning 
analüüsimiseks, mis tagab piisavad tõendid vaesuse vähendamise poliitika 
arendamiseks. Süsteemi kasutatakse süstemaatiliselt arengu jälgimiseks;

– on kooskõlas riikliku vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärgiga
(nagu see on määratletud riiklikus reformiprogrammis), mis sisaldab 
tööhõivevõimalusi ebasoodsas olukorras olevatele ühiskonnagruppidele;

– sisaldab marginaliseeritud ja ebasoodsas olukorras rühmade, sealhulgas 
romade territoriaalse koondumise kaardistust piirkondlikust täpsemal / NUTS 
3. tasandil;

– näitab, et tööturu osapooled ja asjaomased sidusrühmad on kaasatud aktiivse 
kaasamise kavandamisse;

– sisaldab meetmeid üleminekuks hooldusasutustes pakutavatelt hooldusteenustelt 
kogukonnapõhisele hoolekandestruktuurile;

– osutab selgesti eraldatuse ennetamise ja sellega võitlemise meetmetele kõikides 
valdkondades.
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– rakendatud on riiklik romade 
kaasamise strateegia kooskõlas 
romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi 
raamistikuga1;

– asjaomastele sidusrühmade 
toetamine juurdepääsul 
fondidele.

– Rakendatud on riiklik romade kaasamise strateegia, mis:

– seab saavutatavad riiklikud romade integratsiooni eesmärgid, et vähendada vahet 
elanikkonna põhiosaga. Need eesmärgid peaksid hõlmama vähemalt nelja ELi 
romade integratsiooni eesmärki, mis on seotud juurdepääsuga haridusele, 
tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

– on kooskõlas riikliku reformiprogrammiga;
– määrab vajaduse korral kindlaks ebasoodsas olukorras mikropiirkonnad või 

eraldatud naabruskonnad, kus kogukonnad on kõige enam puudust kannatavad; 
selleks kasutatakse juba olemasolevaid sotsiaalmajanduslikke ja territoriaalseid 
näitajaid (s.o väga madal haridustase, pikaajaline töötus jne);

– eraldab riigieelarvest piisavalt vahendeid, mida vajaduse korral täiendatakse 
rahvusvahelistest või ELi allikatest;

– sisaldab rangeid järelevalvemeetodeid, et hinnata romade integreerimise 
meetmete mõju ja vaadata üle strateegia kohandamise mehhanism;

– seda koostatakse, rakendatakse ja kontrollitakse tihedas koostöös ja pidevas 
dialoogis roma kodanikuühiskonna ning piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega;

– sisaldab riikliku romade integratsioonistrateegia riiklikku kontaktpunkti, millel 
on õigus koordineerida strateegia kujundamist ja rakendamist.

– Asjaomaseid sidusrühmi toetatakse projektitaotluste esitamisel ja valitud projektide 
rakendamisel ning juhtimisel.
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10.2. Tervishoid: riikliku ja/või 
piirkondliku tervishoiustrateegia
olemasolu, millega tagatakse 
juurdepääs kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele ja 
majanduslik jätkusuutlikkus.

– Rakendatud on riiklik tervishoiustrateegia, mis:

– sisaldab kooskõlastatud meetmeid kvaliteetsete tervishoiuteenuste 
ligipääsetavuse parandamiseks;

– sisaldab meetmeid tervishoiusektori tõhususe stimuleerimiseks, sealhulgas
rakendades tulemuslikke uuenduslikke tehnoloogiaid, teenuse osutamise 
mudeleid ja infrastruktuuri;

– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi.

– Liikmesriik on võtnud vastu raamistiku, milles esitatakse tervishoiule kättesaadavaks 
tehtud eelarvelised vahendid.

11. 
Institutsioonili-
se suutlikkuse 
parandamine ja 
avaliku halduse 
tõhustamine

(osutatud artikli 
9 lõikes 11)

Liikmesriikide haldustõhusus:
– strateegia olemasolu liikmesriigi 
haldustõhususe tugevdamiseks, 
sealhulgas avaliku halduse 
reformiks1.

– Strateegia liikmesriikide haldustõhususe tugevdamiseks on olemas ja rakendamisel1. 
Strateegia sisaldab järgmist:

– õiguslike, organisatsiooniliste ja/või menetluste reformimise meetmete analüüs 
ning strateegiline planeerimine;

– kvaliteedijuhtimise süsteemide arendamine; 
– integreeritud meetmed haldusmenetluste lihtsustamiseks ja ratsionaliseerimiseks;

– inimressursistrateegiate ja -poliitika arendamine ning rakendamine, mis hõlmab
personalivärbamiskavasid ja tööalast arengut, pädevuste arendamist ning 
ressursse;

– kutseoskuste arendamine kõikidel tasanditel;

– järelevalve- ja hindamismenetluste ja -vahendite arendamine.
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Muudatusettepanek

Temaatilised 
eesmärgid

Investeerimis-
prioriteedid

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid

ERF:
– kõik 
investeerimispri
oriteedid 
temaatilise 
eesmärgi nr 1 
raames

1.1. Teadus ja innovatsioon: Riikliku 
ja/või regionaalse 
innovatsioonistrateegia olemasolu 
arukaks spetsialiseerumiseks 
kooskõlas riikliku reformikavaga, et 
edendada erasektori kulusid 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
mis vastavad hästitoimivate riiklike 
või regionaalsete teadusuuringute ja 
innovatsioonisüsteemide tunnustele.

– Rakendatud on riiklik ja/või regionaalne aruka spetsialiseerumise 
strateegia, mis:
– rajaneb SWOT-analüüsil või sellele sarnasel analüüsil, et suunata 

vahendeid piiratud hulgale teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteetidele;

– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja tehnoloogiaarendusse;

– sisaldab kontrollimehhanismi.
– On võetud vastu raamistik, milles esitatakse kättesaadavaks tehtud 

eelarvelised vahendid teadus- ja arendustegevusele.

1. Teaduse, 
tehnoloogia-
arenduse ja 
innovatsiooni 
edendamine

(teadus- ja 
arendustege-
vuse 
eesmärk)

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 1)

ERF:
– teaduse ja 
innovatsiooni 
infrastruktuuri 
ning võimsuse 
täiustamine 
teaduse ja 
innovatsiooni 
tipptaseme 
arendamiseks 
ning eelkõige 

1.2 Teaduse ja innovatsiooni 
infrastruktuur – On võetud vastu soovituslik mitmeaastane kava ELi prioriteetidega ja 

vajaduse korral Euroopa teadustöö infrastruktuuride 
strateegiafoorumiga, ESFRIga seotud investeeringute eelarvestamiseks 
ja eelisarendamiseks.
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Euroopa 
huvides olevate 
oskuskeskuste 
edendamine.

ERF:
– IKT-toodete ja
-teenuste ning 
e-kaubanduse 
arendamine 
ning IKT 
nõudluse 
suurendamine;
– e-valitsuse, e-
õppe, e-
kaasamise, e-
kultuuri ja e-
tervise alaste 
IKT-rakenduste 
tugevdamine.

2.1. Digitaalne kasv: digitaalse kasvu 
strateegiline poliitiline raamistik, et 
tõhustada taskukohaseid
kvaliteetseid ja koostalitlusvõimelisi
IKTst saadavaid avalikke ja 
eraõiguslikke teenuseid ning 
suurendada vastuvõttu kodanike, 
sealhulgas haavatavate 
elanikkonnarühmade, ettevõtjate ja 
korraldusasutuste hulgas, sealhulgas 
piiriüleste algatuste raames.

– Rakendatud on digitaalse majanduskasvu strateegiline poliitiline 
raamistik näiteks riiklikus ja/või regionaalses innovatsiooni aruka 
spetsialiseerumise strateegias, mis sisaldab järgmist:

– meetmete eelarvestamine ja eelisarendamine SWOT-analüüsi või 
sellele sarnase analüüsi kaudu, mis tehakse kooskõlas Euroopa 
digitaalse tegevuskava1 tulemustabeliga;

– teostatud peaks olema info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
toodete ning teenuste nõudluse ja pakkumise tasakaalustamise 
analüüs;

– näitajaid, et mõõta sekkumiste edusamme näiteks
digitaalpädevuse, e-kaasatuse, e-kättesaadavuse ja e-tervise 
valdkonnas ELi toimimise lepingu artikli 168 piires, mis on 
kooskõlas olemasolevate liidu, riiklike või piirkondlike 
valdkonnastrateegiatega;

– hinnang vajadusele tugevdada IKT-suutlikkuse suurendamist.

2. Teabe ja 
kommuni-
katsiooni-
tehnoloogia 
kättesaadavu-
se ja nende 
kasutamise 
ning 
kvaliteedi 
parandamine 
(lairibaühend
usega seotud 
eesmärk)

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 2)

ERF:
– lairibaühen-
duse 
kasutuselevõtu 
ja kiire 
ühendusega
võrkude 

2.2. Järgmise põlvkonna võrgu 
infrastruktuur: riiklike või 
piirkondlike järgmise põlvkonna 
võrgu kavade olemasolu, milles 
võetakse arvesse regionaalseid 
meetmeid ELi kiire 
internetiühenduse eesmärkide1

saavutamiseks, suunates tähelepanu 

– Rakendatud on riiklikud ja/või piirkondlikud järgmise põlvkonna võrgu
kavad, mis sisaldavad järgmist:

– majandusanalüüsil põhinev infrastruktuuriinvesteeringute kava, 
milles võetakse arvesse avaliku ja erasektori olemasolevat
infrastruktuuri ja kavandatavaid investeeringuid;

– jätkusuutliku investeerimise mudelid, mis võimendavad konkurentsi 
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väljaarenda-
mise laienda-
mine ning 
tulevaste ja 
kujunemisjär-
gus tehnoloo-
giate ja 
digitaalmajan-
duse võrgustike 
kasutulevõtmise 
toetamine.

valdkondadele, kus turg ei paku 
avatud infrastruktuuri taskukohase 
hinnaga ega kvaliteediga, mis vastab
ELi konkurentsi- ja riigiabi-
eeskirjadele, ning pakutakse 
haavatavatele elanikkonnarühmadele
kättesaadavaid teenuseid.

ja tagavad juurdepääsu avatud, taskukohasele, kvaliteetsele ja 
tulevikuks hästi ette valmistatud infrastruktuurile ning teenustele; 

– meetmed erasektori investeeringute stimuleerimiseks.

3. Väikeste ja 
keskmise 
suurusega 
ettevõtete 
ning 
põllumajan-
dussektori 
(EAFRD 
puhul) ja 
kalandus- ja 
vesiviljelus-
sektori 
(EMKFi 
puhul)
konkurentsi-
võime 
suurenda-
mine

ERF:
– VKEde 
piirkondlikul, 
riiklikul ja 
rahvusvahelisel 
turul kasvus 
ning innovat-
siooniprotsessi-
des osalemise 
suutlikkuse 
toetamine.

3.1. Teostatud on konkreetseid 
meetmeid, et toetada ettevõtluse 
ergutamist, võttes arvesse Euroopa 
väikeettevõtlusalgatust „Small 
Business Act” (SBA).

– Konkreetsed meetmed on järgmised:
– võetud on meetmed, mille eesmärk on vähendada ettevõtete 

käivitamise aega ja kulu, võttes arvesse SBA eesmärke;
– võetud on meetmed, mille eesmärk on vähendada aega, mida on 

vaja lubade saamiseks, et ettevõte võiks konkreetse tegevusalaga 
tegelema hakata, võttes arvesse SBA eesmärke;

– rakendatud on mehhanism SBA rakendamise jälgimiseks ja
VKEdele avalduva õigusaktide mõju hindamiseks.
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(osutatud 
artikli 9 
lõikes 3)

ERF+Ühtekuu-
uvusfond:
– energiatõhu-
suse, aruka 
energiamajan-
duse ja 
taastuvenergia 
kasutamise 
toetamine 
avalikes infra-
struktuurides, 
sealhulgas üld-
kasutatavates 
hoonetes ja elu-
asemesektoris.

4.1. On võetud meetmeid energia 
lõpptarbimise tõhususe kulutõhusa 
parandamise edendamiseks ja 
kulutõhusate investeeringute 
tegemiseks energiatõhususse 
hoonete ehitamisel või 
renoveerimisel.

– Meetmed on järgmised:
– võetud on meetmed, mis tagavad direktiivi 2010/31/EL artiklite 3, 4 ja 5 

kohased ehitiste energiatõhususega seotud miinimumnõuded; direktiivi 
2010/31/EL artikli 11 kohase hoonete energiamärgise väljastamise 
süsteemi kehtestamiseks vajalike meetmete kasutuselevõtt;

– direktiivi 2010/31/EL artikli 11 kohase hoonete energiamärgise 
väljastamise süsteemi kehtestamiseks vajalikud meetmed;

– meetmed, mis vastavad energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid käsitleva direktiivi 2006/32/EÜ artiklike 13, et tagada 
individuaalsete mõõturite andmine lõpptarbijatele niipalju kui on 
tehniliselt võimalik, majanduslikult põhjendatud ja võimaliku 
energiasäästu suhtes proportsionaalne.

4. Vähese 
CO2-heitega 
majandusele 
ülemineku 
toetamine 
kõikides 
sektorites
(osutatud 
artikli 9 
lõikes 4)

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– suure 
tõhususega 
soojuse ja 
elektri 
koostootmise 
edendamine, 
mille aluseks on 
kasulik 

4.2. On võetud meetmeid suure 
tõhususega soojuse ja elektri 
koostootmise edendamiseks.

– Meetmed on järgmised:
– toetus soojus- ja elektrienergia koostootmisele toimub kasuliku soojuse 

nõudluse ja primaarenergia säästmise alusel kooskõlas direktiivi 
2004/8/EÜ artikli 7 lõikega 1 ning liikmesriigid või nende pädevad 
asutused on artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt hinnanud 
olemasolevaid õigusakte ja normatiivraamistikku loasaamiskorra või 
muude menetluste suhtes, et

a) soodustada koostootmisüksuste projekteerimist, et nad vastaksid 
majanduslikult põhjendatud nõudlusele kasuliku soojuse toodangu osas 
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nõudlus. ning ei toodaks rohkem soojust kui kasulik soojus, ning 
b) vähendada regulatiivseid ja mitteregulatiivseid takistusi, et 
suurendada koostootmist.

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– taastuvatest 
energiaallika-
test toodetud 
energia 
tootmise ja 
jaotuse 
edendamine.

4.3. On võetud meetmeid taastuvate 
energiaallikate tootmise ja 
jaotamise edendamiseks1.
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

– Kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artikli 14 lõikega 1, artikli 16 lõikega 2 
ja artikli 16 lõikega 3 on rakendatud läbipaistvad toetuskavad, seatud 
prioriteedid elektrivõrkudele juurdepääsul või tagatud juurdepääsul ja 
dispetšjuhtimises, kehtestatud tehniliste kohanduste kulude kandmise 
ning jagamisega seotud standardeeskirjad, mis on avalikustatud;

– liikmesriik on võtnud vastu riikliku taastuvenergia tegevuskava 
kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 4.

5. 
Kliimamuu-
tustega 
kohanemise, 
riskienneta-
mise ja -
juhtimise
edendamine
(kliimamuu-
tusega seotud 
eesmärk)

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 5)

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– selliste 
investeeringute 
edendamine, 
mis on mõeldud 
konkreetsete 
riskidega 
toimetulemi-
seks, vastupa-
nuvõime taga-
miseks suurõn-
netuste puhul ja 
suurõnnetuste
tagajärgedega 
toimetulemise 

5.1. Riskiennetus ja riskijuhtimine: 
riiklike või piirkondlike
riskihinnangute olemasolu 
suurõnnetuste likvideerimise 
juhtimiseks, milles arvestatakse 
kliimamuutustega kohanemist1

– Rakendatakse riiklikku või piirkondlikku riskihindamist, mis hõlmab 
järgmisi elemente:

– protsessi, metoodika, meetodite ja mittetundlike andmete kirjeldus, 
mida kasutatakse riskihindamiseks ning investeeringute 
prioriseerimise riskipõhiste kriteeriumide hindamiseks;

– ühe ja mitme riskiga stsenaariumide kirjeldus;
– vajaduse korral riiklike kliimamuutusega kohanemise strateegiate 

arvestamine.
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süsteemide väl-
jatöötamiseks.

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– investeerimine 
veesektorisse, et 
täita ELi 
keskkonnaalase 
õigustiku 
nõuded ja 
vastata 
liikmesriikide 
poolt 
määratletud, 
nendest 
nõuetest 
kaugemale 
ulatuvaid 
investeeringuid 
vajavatele 
vajadustele.

6.1. Veesektor: veehinnapoliitika 
olemasolu, mis tagab kasutajatele 
piisavad stiimulid veeressursside 
tõhusaks kasutamiseks, ning b) eri 
veekasutusviiside piisav panus 
veeteenuste kulude katmisse 
programmidega toetatavate 
investeeringute jaoks heakskiidetud 
vesikonna majandamise kavas 
kindlaksmääratud määra kohaselt.

– ERFist ja Ühtekuuluvusfondist toetust saavates sektorites on liikmesriik 
taganud eri veekasutusviiside osaluse veevarustusteenuste kulude 
katmisel sektorite kaupa kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 lõike 1 
esimese taandega, võttes vajadusel arvesse kulude katmise sotsiaalseid, 
keskkonnaalaseid ja majanduslikke tagajärgi ning kõnealuse 
piirkonna või kõnealuste piirkondade geograafilisi ja kliimatingimusi;

– vesikonna majandamise kava vastuvõtmine valglapiirkonnale kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika 
tegevusraamistik) artikliga 13.

6. 
Keskkonna 
säilitamine,
keskkonna-
kaitse ja 
ressursitõhu-
suse 
edendamine
(osutatud 
artikli 9 
lõikes 6)

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– investeerimine 
jäätmesektoris-

6.2. Jäätmesektor: majanduslikult 
jätkusuutliku ja keskkondlikult 
säästva jäätmesektorisse 
investeerimise edendamine, eelkõige 

– Komisjonile on esitatud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõike 5 alusel 
nõutav rakendusaruanne edusammude kohta, mida on tehtud direktiivi 
2008/98/EÜ artiklis 11 sätestatud eesmärkide saavutamiseks;

– ühe või mitme jäätmekava olemasolu, nagu seda nõutakse direktiivi 
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se, et täita ELi 
keskkonnaalase 
õigustiku 
nõuded ja 
vastata 
liikmesriikide 
poolt 
määratletud, 
nendest 
nõuetest 
kaugemale 
ulatuvaid 
investeeringuid 
vajavatele 
vajadustele.

töötades välja jäätmekavad
kooskõlas jäätmeid käsitleva
direktiiviga 2008/98/EÜ ja 
jäätmehierarhiaga.

2008/98/EÜ artiklis 28;

– jäätmetekke vältimise kavade olemasolu, nagu seda nõutakse direktiivi 
artiklis 29;

– on võetud vajalikud meetmed taaskasutuseks ja ringlussevõtuks
ettevalmistuste tegemisega seotud 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks 
kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikega 2.

7. Säästva 
transpordi 
edendamine 
ja tähtsate 
võrguinfrastr
uktuuride 
kitsaskohtade 
kõrvaldamine

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 7)

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– Euroopa 
ühtse 
mitmeliigilise 
transpordipiir-
konna toetami-
ne, investeeri-
des üleeuroopa-
lisse transpordi-
võrku (TEN-T);
– ulatuslike, 
kvaliteetsete ja 
koostalitusvõi-

7.1. Transport: kõikehõlmava(t)e 
kava(de) või raamistiku (raamistike)
olemasolu liikmesriikide 
institutsioonilisele korraldusele 
vastavate transpordivaldkonna 
investeeringute (sealhulgas 
regionaalne ja kohaliku tasandi 
ühistransport) tegemiseks, mis 
toetavad infrastruktuuri arendamist 
ja parandavad ühendust TEN-T 
üldise ja põhivõrguga.

– Kõikehõlmava(t)e kava(de) või raamistiku (raamistike) olemasolu 
transpordivaldkonna investeeringu tegemiseks, mis täidab 
keskkonnamõju strateegilisele hindamisele esitatavaid õiguslikke 
nõudeid ja millega sätestatakse järgmine:

– määruse nr [TEN-T] artikliga 10 kooskõlas olev panus Euroopa 
transpordipiirkonna edendamisse, sealhulgas 
investeerimisprioriteedid järgmistes valdkondades:

– TEN-T põhivõrk ja üldine võrk, mille puhul nähakse ette 
investeeringud ERFist ja Ühtekuuluvusfondist; ning

– lisaühenduvus;
– realistlik ja töövalmis süsteem projektide esitamiseks, millele 

kavandatakse toetust ERFist ja Ühtekuuluvusfondist;
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meliste raudtee-
süsteemide 
arendamine ja 
taastamine ning 
mürataseme 
vähendamise 
meetmete 
edendamine;
– keskkonna-
sõbralike (sh 
vähe müra 
tekitavate) ja 
vähese CO2-
heitega trans-
pordisüsteemi-
de, sealhulgas 
sisevee- ja 
meretranspordi, 
sadamate, eri 
transpordiliiki-
de ühendamise 
ja lennujaama 
infrastruktuuri 
arendamine ja 
täiustamine, et 
edendada 
säästvat 
piirkondlikku ja 
kohalikku 

– meetmed, et tagada vahendusasutuste ja toetusesaajate suutlikkus
teostada projektide esitamise süsteemi.
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liikuvust.
ERF:
– piirkondliku 
liikuvuse 
tõhustamine, 
liites teise ja 
kolmanda 
suurusjärgu 
sõlmed TEN-T 
infrastruktuuri-
le, kaasa 
arvatud 
mitmeliigilised 
sõlmed.

ERF+Ühtekuu-
luvusfond:
– Euroopa 
ühtse 
mitmeliigilise 
transpordipiir-
konna toeta-
mine, investee-
rides üleeuroo-
palisse 
transpordivõrku 
(TEN-T);
– ulatuslike, 
kvaliteetsete ja 

7.2. Raudtee: kõikehõlmava(t)es 
transpordikava(de)s või raamistikus 
(raamistikes) raudtee arengule 
pühendatud osa olemasolu, mis 
vastab liikmesriikide 
institutsioonilisele korraldusele 
(sealhulgas regionaalne ja kohaliku 
tasandi ühistransport), ning mis 
toetab infrastruktuuri arendamist ja 
parandab ühendust TEN-T üldise ja 
põhivõrguga. Investeeringud 
hõlmavad liikuvat vara ning 
koostalitusvõimet ja suutlikkuse 
tõhustamist.

– Eespool nimetatud raudtee arengule pühendatud osa kõikehõlmava(t)es 
transpordikava(de)s või raamistikus (raamistikes), mis täidab 
keskkonnamõju strateegilisele hindamisele esitatavaid õiguslikke 
nõudeid ning milles sätestatakse realistlik ja töövalmis kavandatud 
projektide esitamise süsteem (sealhulgas ajakava, eelarveraamistik);

– meetmed, et tagada vahendusasutuste ja toetusesaajate suutlikkus
teostada projektide esitamise süsteemi.
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koostalitusvõi-
meliste 
raudteesüstee-
mide arenda-
mine ja taasta-
mine ning 
mürataseme 
vähendamise 
meetmete 
edendamine;
– keskkonna-
sõbralike (sh 
vähe müra 
tekitavate) ja 
vähese CO2-
heitega 
transpordisüs-
teemide, 
sealhulgas 
sisevee- ja 
meretranspordi, 
sadamate, eri 
transpordiliiki-
de ühendamise 
ja lennujaama 
infrastruktuuri 
arendamine ja
täiustamine, et 
edendada 
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säästvat 
piirkondlikku ja 
kohalikku 
liikuvust.
ERF:
– piirkondliku 
liikuvuse 
tõhustamine, 
liites teise ja 
kolmanda 
suurusjärgu 
sõlmed TEN-T 
infrastruktuuri-
le, kaasa 
arvatud 
mitmeliigilised 
sõlmed.

ERF+Ühte-
kuuluvusfond:
– Euroopa 
ühtse 
mitmeliigilise 
transpordipiir-
konna toetami-
ne, investeeri-
des üleeuroopa-
lisse transpordi-
võrku (TEN-T);

7.3. Muud transpordiliigid, 
sealhulgas sisevee- ja 
meretransport, sadamad, 
mitmeliigilised ühendused ja 
lennujaamade infrastruktuur: 
kõikehõlmava(t)es 
transpordikava(de)s või raamistikus 
(raamistikes) sisevee- ja 
meretranspordile, sadamatele, 
mitmeliigilistele ühendustele ja 
lennujaamade infrastruktuurile 
pühendatud osa olemasolu, mis 

– Transpordikava(de)s või raamistikus (raamistikes) sisevee- ja 
meretranspordile, sadamatele, mitmeliigilistele ühendustele ja 
lennujaamade infrastruktuurile pühendatud osa olemasolu,
– mis täidab keskkonnamõju strateegilisele hindamisele esitatavaid 
õiguslikke nõudeid;
– millega sätestatakse realistlik ja töövalmis kavandatud projektide 
esitamise süsteem (sealhulgas ajakava ja eelarveraamistik);

– meetmed, et tagada vahendusasutuste ja toetusesaajate suutlikkus 
teostada projektide esitamise süsteemi.
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– ulatuslike, 
kvaliteetsete ja 
koostalitusvõi-
meliste raudtee-
süsteemide 
arendamine ja 
taastamine ning 
mürataseme 
vähendamise 
meetmete 
edendamine;
– keskkonna-
sõbralike (sh 
vähe müra 
tekitavate) ja 
vähese CO2-
heitega 
transpordisüs-
teemide, 
sealhulgas 
sisevee- ja 
meretranspordi, 
sadamate, eri 
transpordiliiki-
de ühendamise 
ja lennujaama 
infrastruktuuri 
arendamine ja 
täiustamine, et 

aitab kaasa TEN-T üldise ja 
põhivõrguga ühenduvuse 
parandamisele ning säästva 
piirkondliku ja kohaliku liikuvuse 
edendamisele.
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edendada 
säästvat 
piirkondlikku ja 
kohalikku 
liikuvust.
ERF:
– piirkondliku 
liikuvuse 
tõhustamine, 
liites teise ja 
kolmanda 
suurusjärgu 
sõlmed TEN-T 
infrastruktuuri-
le, kaasa
arvatud 
mitmeliigilised 
sõlmed.

ERF:
– energiatõhu-
suse ja varus-
tuskindluse 
parandamine 
arukate energia 
jaotus-, 
salvestus- ja 
ülekandesüs-
teemide abil 

7.4 Arukate energia jaotus-, 
salvestus- ning ülekandesüsteemide 
väljatöötamine.
Kõikehõlmavate arukasse energia 
infrastruktuuri tehtavate 
investeeringute kavade olemasolu 
ning reguleerivate meetmete 
olemasolu, mis aitavad parandada 
energiatõhusust ja varustuskindlust.

– Kõikehõlmavate riiklikke energia infrastruktuuri prioriteete kirjeldavate 
kavade olemasolu:
– vastavalt direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ artikli(te)le 22, 
kui see on asjakohane, ning
– kooskõlas asjaomaste piirkondlike investeerimiskavadega artikli 
12 alusel ning määruste (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 artikli 8 
lõike 3 punkti b kohase kümneaastase liiduülese võrgu arengukavaga
ning 
– kooskõlas üleeuroopalise energiataristu suuniseid käsitleva 
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ning taastuva-
test allikatest 
toodetud 
energia 
hajustootmise 
integreerimise 
abil.

[TEN-E] määruse artikli 3 lõikega 4;
– Need kavad sisaldavad järgmist:

– realistlik ja töövalmis süsteem projektide esitamiseks, millele 
kavandatakse toetust ERFist;
– meetmed, mille eesmärk on saavutada sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse ning keskkonnakaitse eesmärgid, kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 10 ja direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 7;
– meetmed, mille eesmärk on optimeerida energiakasutust ja 
edendada energiatõhusust, kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 11 ja direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 8.

8. Jätku-
suutliku ja 
kvaliteetse
tööhõive 
edendamine 
ja tööjõu 
liikuvuse 
toetamine

(tööhõive 
eesmärk)

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 8)

ESF:
– tööotsijate ja 
tööturult 
eemalejäänud 
inimeste, 
sealhulgas 
pikaajaliste 
töötute ja 
tööturust kaugel 
paiknevate 
inimeste 
juurdepääs 
töövõimalustele, 
sealhulgas ka 
kohaliku 
tähtsusega 

8.1. Aktiivset tööturupoliitikat 
arendatakse ja teostatakse 
tööhõivesuuniseid1 arvesse võttes.

– Tööturuasutused suudavad korraldada ja tegelikult korraldavad:
– isiklikele vajadustele kohandatud teenuseid, nõustamist ja varase 

etapi preventiivseid tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega, keskendudes ebasoodsamas 
olukorras olevatele rühmadele, sealhulgas inimesed 
marginaliseerunud kogukondadest;

– süstemaatilist teavet uute töökohtade kohta, mis on kõigi jaoks 
läbipaistev, ning pidevat tööturuanalüüsi, et tuvastada 
struktuurseid muutusi kutsealade ja oskuste nõudluses.

– Tööturuasutused on alustanud ametliku ja mitteametliku koostöö 
korraldamist asjaomaste sidusrühmadega.
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tööhõivealgatus
te ning tööalase 
liikuvuse 
toetamise 
kaudu.

ESF:
– füüsilisest 
isikust 
ettevõtjana 
tegutsemine, 
ettevõtlus ja 
ettevõtete 
asutamine, 
sealhulgas 
innovatiivsed 
väikesed ja 
keskmise 
suurusega ning 
mikroettevõtjad.
ERF:
– ettevõtlus-
inkubaatorite 
arendamise 
toetamine ning 
investeeringu-
toetuse 
pakkumine
füüsilisest 

8.2. Füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemine, ettevõtlus ja ettevõtete 
asutamine: strateegilise poliitilise 
raamistiku olemasolu ettevõtete 
starditoetuseks.

– Rakendatud on strateegiline poliitiline raamistik ettevõtete 
starditoetuseks, mis sisaldab järgmisi elemente:

– võetud on meetmed, mille eesmärk on vähendada ettevõtete 
käivitamise aega ja kulu, võttes arvesse SBA eesmärke;

– võetud on meetmed, mille eesmärk on vähendada aega, mida on 
vaja lubade saamiseks, et ettevõte võiks konkreetse tegevusalaga 
tegelema hakata, võttes arvesse SBA eesmärke;

– meetmed, mis ühendavad sobivaid ettevõtluse arendamise ja 
finantsteenuseid (juurdepääs kapitalile), sealhulgas vajadusel
teavitustegevust ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele ja/või
piirkondadele.
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isikust ettevõtja-
na tegutsejatele, 
mikroettevõtja-
tele ja ettevõtete 
asutamiseks.

ESF:
– niisuguste 
tööturuasutuste 
nagu avaliku ja 
erasektori 
tööhõivetalitus-
te ajakohasta-
mine, paranda-
des vastavust 
tööturu vaja-
dustele, 
sealhulgas 
meetmete 
tõhustamine 
liikuvuskavade 
ja parema koos-
töö abil asutuste 
ja asjaomaste 
sidusrühmade 
vahel.
ERF:
– tööhõive-
talituste infra-

8.3. Tööturuasutusi ajakohastatakse 
ja tugevdatakse, pidades silmas 
tööhõivesuuniseid;
tööturuasutuste reformidele eelneb 
selge strateegia ja eelhindamine, mis 
hõlmab ka soolist mõõdet.

– Meetmed tööturuasutuste reformimiseks, mille eesmärk on tagada neile 
suutlikkus korraldada1:

– isiklikele vajadustele kohandatud teenuseid, nõustamist ja varase 
etapi preventiivseid tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega, keskendudes ebasoodsamas 
olukorras olevatele rühmadele, sealhulgas inimesed 
marginaliseerunud kogukondadest; 

– süstemaatilist teavet uute töökohtade kohta, mis on kõigi jaoks 
läbipaistev, ning pidevat tööturuanalüüsi, et tuvastada 
struktuurseid muutusi kutsealade ja oskuste nõudluses.

– Tööturuasutuste reform hõlmab asjaomaste sidusrühmadega ametlike või 
mitteametlike koostöövõrkude loomist.
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struktuuridesse 
investeerimine.

ESF:
– täisväärtus-
liku eluperioodi 
pikendamine.

8.4. Täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamine: aktiivsena vananemise
poliitikat kujundatakse ja 
korraldatakse tööhõivesuuniseid1 

arvesse võttes.

– Aktiivsena vananemise poliitika kujundamisse ja järelmeetmete võtmisse
on kaasatud asjaomased sidusrühmad eesmärgiga hoida eakaid töötajaid 
tööturul ning edendada nende tööhõivet;

– liikmesriigis on rakendatud meetmed aktiivsena vananemise 
edendamiseks.

ESF:
– töötajate, 
ettevõtete ja 
ettevõtjate 
kohanemine 
muutustega.

8.5. Töötajate, ettevõtete ja 
ettevõtjate kohanemine muutustega:
poliitika olemasolu, mille eesmärk 
on soodustada muutuste ja
ümberstruktureerimise prognoosimist 
ning head juhtimist.

– Rakendatud on vahendid tööturu osapoolte ja avaliku sektori asutuste 
toetamiseks ennetavate lähenemisviiside arendamisel muutustele ning 
ümberstruktureerimisele ning need hõlmavad järgmist:

– meetmed, mille eesmärk on edendada muutuste prognoosimist, kaasa 
arvatud nende jälgimine;

– meetmed, mille eesmärk on edendada ümberstruktureerimisprotsessi 
ettevalmistamist ja juhtimist, kaasa arvatud nende jälgimine;

– meetmed, mille eesmärk on töötajate väljakutsete kohandamine, 
eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ artikli 5 rakendamisele suunatud 
poliitika ja meetmete olemasolu.

8.6. 15–24-aastaste mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte jätkusuutlik 
tööturule integreerimine:
kõikehõlmava strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu noorte 
tööhõive paketi eesmärkide 
täitmiseks ja eelkõige noorte 
tagatisskeemi loomiseks vastavalt 

– Vastavalt nõukogu [xxx] soovitusele on kehtestatud kõikehõlmav strateegiline 
poliitikaraamistik noorte tööhõive paketi eesmärkide täitmiseks ja eelkõige 
noorte tagatisskeemi loomiseks, mis:

– põhineb tõenditel, millega mõõdetakse 15–24-aastaste mittetöötavate 
ja mitteõppivate noorte hulgas saavutatud tulemusi:

– näeb ette süsteemi, mille kohaselt kogutakse ja analüüsitakse andmeid 
ja teavet noorte tagatisskeemi kohta sobivatel tasanditel ning mis 
annab piisava tõenditel põhineva aluse sihipärase poliitika 
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nõukogu [xxx] soovitusele väljatöötamiseks ja võimaldab jälgida edusamme ning koostada 
võimalusel kontrafaktilisi hinnanguid;

– teeb kindlaks avaliku võimu asutuse, kes vastutab noorte tagatisskeemi 
loomise ja haldamise ning kõiki tasandeid ja sektoreid hõlmavate 
partnerluste koordineerimise eest;

– kaasab kõik noorte töötuse seisukohalt asjakohased sidusrühmad;
– põhineb varajasel sekkumisel ja aktiveerimisel;
– sisaldab toetusmeetmeid tööturule integreerumiseks, sealhulgas 

oskuste arendamise meetmeid ja tööturuga seotud meetmeid.
9. Investeeri-
mine 
haridusse, 
koolitusse ja 
kutseõppesse 
oskuste 
omanda-
miseks ja
elukestva 
õppe 
eesmärgil
(haridusega 
seotud 
eesmärk)
(osutatud 
artikli 9 

ESF:
– koolist 
väljalangemise 
ennetamine ja 
vähendamine.
ERF:
– investeerimine 
haridusse, 
oskustesse ja 
elukestvasse 
õppesse 
haridus- ja 
koolitusinfra-
struktuuri 
arendamise 
abil.

9.1. Koolist väljalangenute arv: 
strateegilise poliitikaraamistiku
olemasolu koolist väljalangemise
vähendamiseks ELi toimimise 
lepingu artiklis 165 sätestatud 
piirides.

– Asjakohasel tasandil on rakendatud koolist väljalangemist puudutavate 
andmete ja teabe kogumine ning analüüsimine, mis:
– tagab piisava tõenditebaasi sihtpoliitika arendamiseks ja jälgib 

muutusi.
– Rakendatud on koolist väljalangemist käsitlev strateegiline 

poliitikaraamistik, mis:
– rajaneb tõenditel;

– hõlmab asjaomaseid haridusvaldkondi, sh varajast lapsepõlve, ja on 
suunatud eelkõige haavatavatele elanikkonnarühmadele, kelle 
puhul on koolist väljalangemise oht kõige suurem, sealhulgas
inimesed marginaliseerunud kogukondadest, ning käsitleb 
piisavalt ennetamis-, sekkumis- ja kompensatsioonimeetmeid;

– hõlmab kõiki poliitikavaldkondi ja sidusrühmi, mis on olulised 
koolist väljalangemise lahendamiseks.
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ESF:
– kolmanda 
taseme või 
samaväärse 
hariduse 
kvaliteedi, 
tõhususe ja 
avatuse 
parandamine, et 
suurendada 
osalust ja 
parandada 
haridustaset.
ERF:
– investeerimine 
haridusse, 
oskustesse ja 
elukestvasse 
õppesse 
haridus- ja 
koolitusinfra-
struktuuri 
arendamise 
abil.

9.2. Kõrgharidus: Riikliku või 
piirkondliku strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu 
kolmanda taseme hariduse 
omandamise, kvaliteedi ja tõhususe 
suurendamiseks ELi toimimise 
lepingu artiklis 165 sätestatud 
piirides.

– Rakendatud on kolmanda taseme haridust käsitlev riiklik või piirkondlik
strateegiline poliitikaraamistik, mis sisaldab järgmisi elemente:
– vajaduse korral meetmeid osalemise ja omandamise 

suurendamiseks, mis:
– suurendavad kõrghariduse omandamist madala sissetulekuga 

ja muudes alaesindatud rühmades, pöörates erilist tähelepanu 
haavatavatele elanikkonnarühmadele, sealhulgas inimesed 
marginaliseerunud kogukondadest;

– tõstavad kõrghariduse omandamist täiskasvanud õppijate seas;

– vähendavad koolist väljalangenute arvu või suurendavad kooli 
lõpetanute arvu;

– meetmeid kvaliteedi tõstmiseks, mis:
– soodustavad uuenduslikku infosisu ja programmikavandit;

– meetmeid tööalase konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse 
suurendamiseks, mis:

– soodustavad mitmeid valdkondi hõlmavate oskuste, 
sealhulgas ettevõtlikkuse arenemist asjaomastes
kõrghariduskavades; 

– vähendavad soolisi erinevusi haridus- ja kutsevalikutes.

lõikes 10)

ESF:
– tööjõu parem 
juurdepääs 
elukestvale 

9.3. Elukestev õpe: riikliku ja/või 
piirkondliku strateegilise
poliitikaraamistiku olemasolu, mis 
käsitleb elukestvat õpet ELi 

– Rakendatud on riiklik ja/või piirkondlik elukestva õppe strateegiline
poliitikaraamistik, mis sisaldab:
– meetmeid, millega toetatakse elukestva õppe teenuste arendamist ja 
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õppele ning 
oskuste ja 
pädevuse 
suurendamine.
ERF:
– investeerimine 
haridusse, 
oskustesse ja 
elukestvasse 
õppesse 
haridus- ja 
koolitusinfra-
struktuuri 
arendamise 
abil.

toimimise lepingu artiklis 165 
sätestatud piirides.

omavahelist ühendamist, sealhulgas nende rakendamist ja 
kutseoskuste täiendamist (st kehtivus, nõustamine, haridus ja 
koolitus) ning asjaomaste sidusrühmade osalemise ja partnerluse 
tagamist; 

– mitmesuguste sihtrühmade vajadustele vastavaid meetmeid 
oskuste arendamiseks, juhul kui need rühmad on määratletud 
riiklike või piirkondlike strateegiliste poliitikaraamistike 
prioriteetidena (näiteks kutset omandavad noored, täiskasvanud, 
tööturule naasvad lapsevanemad, madala kvalifikatsiooniga ja 
vanemad töötajad, eelkõige puudega inimesed, migrandid ning 
teised ebasoodsas olukorras rühmad);

– meetmeid, millega parandatakse hariduse ja koolituse olulisust ning 
kohandatakse seda väljaselgitatud erivajadustega sihtrühmade, 
näiteks alaliselt töötute ja marginaliseerunud kogukondade
vajadustele.
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10. Sotsiaalse 
kaasatuse 
edendamine 
ning vaesuse 
ja mis tahes 
diskrimineeri
mise vastu 
võitlemine
(vaesuse 
vähendamise 
eesmärk)

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 9)

ESF:
– aktiivne 
kaasamine, 
sealhulgas 
eesmärgiga 
edendada 
võrdseid 
võimalusi ja 
aktiivset 
osalemist ning 
parandada 
tööalast 
konkurentsivõi
met.
ERF:
– investeerin-
gud tervishoidu 
ja sotsiaalsesse 
infrastruktuuri, 
mis panustavad 
riiklikku, 
piirkondlikku ja 
kohalikku 
arengusse, 
vähendades 
tervisestaatuse-
alast 
ebavõrdsust, 
edendades 

10.1. Vaesuse vähendamise 
niisuguse riikliku strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu ja 
rakendamine, mille eesmärk on
tööturult tõrjutud inimeste aktiivne 
kaasamine1, pidades silmas 
tööhõivesuuniseid.

– Rakendatud on vaesuse vähendamise riiklik strateegiline 
poliitikaraamistik, mille eesmärk on aktiivne kaasamine ja mis:
– tagab piisava tõenditebaasi vaesuse vähendamise poliitika 

arendamiseks ja arengu jälgimiseks;
– sisaldab meetmeid, millega toetatakse riikliku vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vähendamise eesmärgi saavutamist (nagu see on 
määratletud riiklikus reformiprogrammis), mis sisaldab niisugustele 
inimestele suunatud jätkusuutlike ja kvaliteetsete 
tööhõivevõimaluste edendamist, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus 
kõige rohkem;

– kaasab vaesusega võitlemisse asjaomased sidusrühmad;

– tuvastatud vajadustest sõltuvalt sisaldab meetmeid üleminekuks 
institutsioonilistelt hooldusteenustelt kogukonnapõhisele 
hoolekandestruktuurile;

– osutab selgesti eraldatuse ennetamise ja sellega võitlemise 
meetmetele kõikides valdkondades;

– asjaomaseid sidusrühmi toetatakse projektitaotluste esitamisel ja 
valitud projektide rakendamisel ning juhtimisel.
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sotsiaalset 
kaasatust 
parema 
juurdepääsu 
kaudu sotsiaal-, 
kultuuri- ja 
meelelahutustee
nustele ning 
üleminekut 
institutsioonilis-
telt hoolekande-
teenustelt 
kogukonnapõ-
hisele 
hoolekande-
struktuurile;
– puudust 
kannatavate 
linna- ja 
maapiirkondade 
kogukondade 
füüsilise, 
majandusliku ja 
sotsiaalse 
taaselustamise 
toetamine.
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ESF:
–marginalisee-
runud roma 
kogukondade 
lõimimine.
ERF:
– investeerin-
gud tervishoidu 
ja sotsiaalsesse 
infrastruktuuri, 
mis panustavad 
riiklikku, 
piirkondlikku ja 
kohalikku 
arengusse, 
vähendades 
tervisestaatuse-
alast 
ebavõrdsust, 
edendades 
sotsiaalset 
kaasatust 
parema 
juurdepääsu 
kaudu sotsiaal-, 
kultuuri- ja 
meelelahutustee
nustele ning 
üleminekut 

10.2. Rakendatud on riiklik romade 
kaasamise strateegiline 
poliitikaraamistik

– Rakendatud on riiklik romade kaasamise strateegia, mis:

– seab saavutatavad riiklikud romade integratsiooni eesmärgid, et 
vähendada vahet elanikkonna põhiosaga. Need eesmärgid peaksid 
hõlmama nelja ELi romade integratsiooni eesmärki, mis on seotud 
juurdepääsuga haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

– määrab vajaduse korral kindlaks ebasoodsas olukorras 
mikropiirkonnad või eraldatud naabruskonnad, kus kogukonnad on 
kõige enam puudust kannatavad; selleks kasutatakse juba 
olemasolevaid sotsiaalmajanduslikke ja territoriaalseid näitajaid (s.o 
väga madal haridustase, pikaajaline töötus jne);

– sisaldab rangeid järelevalvemeetodeid, et hinnata romade 
integreerimise meetmete mõju ja vaadata üle strateegia 
kohandamise mehhanism;

– seda koostatakse, rakendatakse ja kontrollitakse tihedas koostöös ja 
pidevas dialoogis roma kodanikuühiskonna ning piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega.

– Taotluse ja vajaduse korral võib asjaomaseid sidusrühmi toetada
projektitaotluste esitamisel ja valitud projektide rakendamisel ning 
juhtimisel.
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institutsioonilis-
telt 
hoolekandetee-
nustelt kogu-
konnapõhisele 
hoolekande-
struktuurile;
– puudust 
kannatavate 
linna- ja 
maapiirkondade 
kogukondade 
füüsilise, 
majandusliku ja 
sotsiaalse 
taaselustamise 
toetamine;
– investeerimine 
haridusse, 
oskustesse ja 
elukestvasse 
õppesse 
haridus- ja 
koolitusinfra-
struktuuri 
arendamise 
abil.
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ESF:
– juurdepääsu 
parandamine 
taskukohastele, 
jätkusuutlikele 
ja kvaliteetsetele 
teenustele, 
sealhulgas 
tervishoiutee-
nustele ja üldist 
huvi 
pakkuvatele 
sotsiaalteenus-
tele.
ERF:
– investeerin-
gud tervishoidu 
ja sotsiaalsesse 
infrastruktuuri, 
mis panustavad 
riiklikku, 
piirkondlikku ja 
kohalikku 
arengusse, 
vähendades 
tervisestaatuse-
alast 
ebavõrdsust, 
edendades 

10.3. Tervishoid: majanduslikku 
jätkusuutlikkust tagava riikliku 
ja/või piirkondliku strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu, mis 
käsitleb tervist ELi toimimise 
lepingu artiklis 168 sätestatud 
piirides.

– Rakendatud on riiklik ja/või piirkondlik tervishoiu strateegiline 
poliitikaraamistik, mis:
– sisaldab kooskõlastatud meetmeid kvaliteetsete tervishoiuteenuste 

ligipääsetavuse parandamiseks;
– sisaldab meetmeid tervishoiusektori tõhususe stimuleerimiseks, 

rakendades teenuse osutamise mudeleid ja infrastruktuuri;
– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi.

– Liikmesriik või piirkond on võtnud vastu raamistiku, milles esitatakse 
soovituslikult tervishoiule kättesaadavaks tehtud eelarvelised vahendid
ning prioriteetsete vajaduste rahuldamiseks eraldatud vahendite 
kulutõhus koondamine.
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sotsiaalset 
kaasatust 
parema 
juurdepääsu 
kaudu sotsiaal-, 
kultuuri- ja 
meelelahutus-
teenustele ning 
üleminekut 
institutsioonilis-
telt hoolekande-
teenustelt 
kogukonnapõ-
hisele 
hoolekande-
struktuurile.
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11. Avaliku 
sektori 
asutuste ja 
sidusrühma-
de institutsi-
oonilise 
suutlikkuse 
parandamine 
ja avaliku 
halduse 
tõhustamine

(osutatud 
artikli 9 
lõikes 11)

ESF:
investeeringud 
institutsioonilis-
se suutlikkusse 
ning avaliku 
halduse ja 
avalike teenuste 
tõhususse, 
pidades silmas 
reforme, 
paremat 
reguleerimist ja 
head 
haldustava.
ERF:
–institutsiooni-
lise suutlikkuse 
ning tõhusa 
avaliku halduse 
parandamine 
haldusorganite 
institutsioonili-
se suutlikkuse 
ja tõhususe 
ning ERFi 
rakendamisega 
seotud avalike 
teenuste 
tugevdamise 

Liikmesriikide haldustõhusus:

– strateegia olemasolu liikmesriigi 
haldustõhususe tugevdamiseks, 
sealhulgas avaliku halduse 
reformiks1.

– Strateegia liikmesriikide avaliku sektori asutuste haldustõhususe ja 
osalemist võimaldavate meetodite rakendamise oskuste tugevdamiseks 
on olemas ja rakendamisel1. Strateegia sisaldab järgmist:

– õiguslike, organisatsiooniliste ja/või menetluste reformimise 
meetmete analüüs ning strateegiline planeerimine;

– kvaliteedijuhtimise süsteemide arendamine; 
– integreeritud meetmed haldusmenetluste lihtsustamiseks ja 

ratsionaliseerimiseks;
– inimressursistrateegiate ja -poliitika arendamine ning rakendamine, 

hõlmates peamisi tuvastatud puudujääke selles valdkonnas;
– kutseoskuste arendamine kõikidel tasanditel;

– järelevalve- ja hindamismenetluste ja -vahendite arendamine.
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kaudu; sellega 
toetatakse ka 
ESFi toetatud 
meetmeid insti-
tutsioonilise 
suutlikkuse ja 
avaliku halduse 
tõhustamiseks.
Ühtekuuluvus-
fond:
– institutsiooni-
lise suutlikkuse 
ja tõhusa 
avaliku halduse 
parandamine 
haldusorganite 
institutsiooni-
lise suutlikkuse 
ja tõhususe 
ning Ühtekuu-
luvusfondi 
rakendamisega 
seotud avalike 
teenuste 
tugevdamise 
kaudu.

Or. en


