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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
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 prioriteetidele sellistes valdkondades, 
nagu tööhõive, haridus, sotsiaalne 
kaasatus, vaesusevastane võitlus, ning 
suurendama institutsionaalset suutlikkust, 
mis eeldab asjakohast ja piisavat 
rahastamist nende eesmärkide 
saavutamiseks. 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 
koondumine peaks siiski olema piisavalt 
paindlik, et sotsiaalfondi sekkumisi oleks 
võimalik kohandada iga liikmesriigi ja 
piirkonna vajadustele ja eripärale 
vastavalt.

Or. es

Selgitus

Euroopa Sotsiaalfond peaks aitama viia ellu strateegiat „Euroopa 2020” nelja temaatilise 
eemärgi raames, mis talle on määratud.
Komisjoni soovitatud temaatiline koondumine peaks olema paindlik, et sotsiaalfondi 
sekkumisi saaks kohandada vastavalt iga liikmesriigi ja piirkonna vajadustele ning tagada 
sellega vahendite tõhusam kasutamine.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Sotsiaalfondi toetatavate meetmete 
tõhus ja tulemuslik rakendamine tugineb 
heale valitsemistavale ja kõikide 
asjaomaste territoriaalsete ja 
sotsiaalmajanduslike osalejate, eriti
kohalike ja piirkondlike asutuste,
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahelisele partnerlusele.
Seepärast peaksid liikmesriigid julgustama
kohalike ja piirkondlike asutuste,
sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalust sotsiaalfondi 
tegevuse kavandamises ja elluviimises.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfondi tegevuse kavandamises ja elluviimises peaksid osalema ka kohalikud ja 
piirkondlikud asutused.

Muudatusettepanek 3

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 kõrget 
taset ja rohkem uute töökohtade loomist,
parandab töökvaliteeti kõigis selle 
aspektides, toetab töötajate geograafilist ja 
tööalast liikuvust, aitab neil kohaneda
tehnoloogiliste muudatuste ja tööturu 
arenguga, julgustab kõrgetasemelist 
haridust ja koolitust, tagab soolise 
võrdõiguslikkuse, võrdsed võimalused ja 
mittediskrimineerimise, suurendab 
sotsiaalset kaasatust ja võitleb vaesusega, 
aidates seeläbi kaasa ELi prioriteetide 



PA\901888ET.doc 5/20 PE486.225v02-00

ET

saavutamisele majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse süvendamise 
vallas. Sotsiaalfondi kõik tegevused 
lähtuvad põhimõttest vähendada 
sotsiaalset ebavõrdsust ja erinevusi 
tööhõive osas riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. 

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks lisama oma eesmärkide hulka kvaliteetsete töökohtade loomise ja 
töötajatel tehnoloogiliste muudatuste ja tööturu arenguga kohaneda aitamise. Sotsiaalfond 
peab tagama ka soolise võrdõiguslikkuse. 
Fondi tegevuse juhtpõhimõtetena tuleks selgelt välja tuua selle integreeriv aspekt ning 
sotsiaalse ebavõrdsuse ja tööhõivealaste erinevuste vähendamine.

Muudatusettepanek 4

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, 
sisserändajad, eakamad töötajad, puudega
inimesed, 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

Selgitus

Sotsiaalfond peaks pöörama erilist tähelepanu ebasoodas olukorras olevatele inimestele, 
kelle hulka kuuluvad töötud, noored, naised ja eakamad töötajad.
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Muudatusettepanek 5

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 aktiivne, jätkusuutlik ja pidev
integreerimine tööturule, keskendudes 
eelkõige noortele, kes ei ole hõivatud töö, 
õppetegevuse ega koolitusega;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks edendama noorte aktiivset ja pidevat integreerimist tööturule, 
keskendudes eelkõige noortele, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse ega koolitusega.

Muudatusettepanek 6

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 tõeline võrdõiguslikkus 
ning töö-, era- ja pereelu ühitamine;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks edendama naiste ja meeste tõelist võrdõiguslikkust ning töö-, era- ja 
pereelu ühitamist.

Muudatusettepanek 7

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 tehnoloogiliste ja tööturul 
toimunud muudatusega aktiivsete ja 
ennetavate meetmete abil, eelkõige 
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piirkondades, kus restruktureeritakse 
ettevõtteid ja sektoreid või kus ettevõtteid 
sulgetakse või kust neid paigutatakse 
ümber;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks soodustama töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemist tehnoloogiliste 
ja tööturul toimuvate muudatustega ja selle ette nägema. Nimetatud meede on eriti oluline 
piirkondades, kus restruktureeritakse ettevõtteid ja sektoreid või kus ettevõtteid sulgetakse või 
kust neid paigutatakse ümber. 

Muudatusettepanek 8

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 töötajate riikidevahelise 
liikuvuse parandamisele suunatud tegevus, 
tööturgude piiriülese integreerimise, 
oskuste ja kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise ja EURESe võrgustiku 
tegevuse parandamise kaudu.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks aitama parandada töötajate riikidevahelist liikuvust tööturgude piiriülese 
integreerimise, oskuste ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ja EURESe võrgustiku 
tegevuse parandamise kaudu.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Investeerimine haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse järgmiste 

b) Investeerimine haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse viisil, mis vastab 
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vahenditega: asjaomaste inimrühmade vajadustele ja 
eripärale, järgmiste vahenditega:

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks püüdma tagada, et investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse 
õppesse vastab asjaomaste inimrühmade vajadustele ja eripärale, tagades sellega vahendite 
tõhusama kasutamise.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks ennetama ja vähendama koolist väljalangemist, et vähendada noorte 
töötust ja aidata tagada kõigile kodanikele minimaalne vajalik väljaõpe, edendada haridustee 
jätkamist ja haridussüsteemi naasmist.

Muudatusettepanek 11

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 tagamine, et haridus- ja 
koolitussüsteemide vastavad tööturu 
vajadustele ja arengule, edendades 
ettevõtlusalast haridust ja meetmeid, 
millega hõlbustada üleminekut hariduse, 
kutseõppe ja tööelu vahel, pöörates erilist 
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tähelepanu noorte, pikaajaliste töötute ja 
eakamate töötajate koolitusele, et viimati 
nimetatud saaksid aktiivsena vananeda ja 
säilitada oma töökoha.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks aitama tagada, et haridus- ja koolitussüsteemid vastavad tööturu 
vajadustele, ja pöörama erilist tähelepanu üleminekule hariduse, kutseõppe ja tööelu vahel 
ning vajadustele, mis on teatavatel ebasoodsas olukorras olevatel inimrühmadel, nagu 
pikaajalised töötud, noored ja eakamad töötajad. 

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) aktiivne kaasamine; i) kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
inimrühmade aktiivne sotsiaalne ja 
tööhõivealane kaasamine;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks edendama kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimrühmade aktiivset 
sotsiaalset ja tööhõivealast kaasamist.

Muudatusettepanek 13

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, täielik sotsiaalne ja 
tööhõivealane integreerimine;

Or. es
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Selgitus

Sotsiaalfond peaks suunama oma meetmed kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
inimrühmade sotsiaalsele ja tööhõivealasele integreerimisele.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) võõrtöötajate tööhõivealane ja 
sotsiaalne integreerimine;

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks suunama oma meetmed võõrtöötajate sotsiaalsele ja tööhõivealasele 
integreerimisele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seda investeerimisprioriteeti saab kasutada 
ainult nende liikmesriikide territooriumil, 
kus on vähemalt üks määruse (EL) nr [...]
artikli 82 lõike 2 punktis a määratletud 
NUTS 2. taseme piirkond, liikmesriikides, 
kes võivad saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, ja liikmesriikides, 
kus on suur tööpuudus, et kehtestada 
meetmed, mis aitavad suurendada 
institutsionaalset suutlikkust ja tõhustada 
avalikku haldust ja avalikke teenuseid, et 
luua töökohti; 

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks lisama võimaluse anda suure tööpuudusega liikmesriikidele vahendeid 
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institutsioonilise suutlikkuse suurendamiseks ja avaliku halduse tõhusamaks muutmiseks, et 
reformida ja parandada avalike teenuste reguleerimist ja juhtimist ning aidata sellega kaasa 
töökohtade loomisele.

Muudatusettepanek 16

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 kuuele
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et summad, mis võidakse igale rakenduskavale 
eraldada, oleksid teataval määral paindlikud, et piirkonnad saaksid töötada tõhusamalt 
konkreetsetes valdkondades, kus see on kõige vajalikum.

Muudatusettepanek 17

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 kuuele
artikli 3 lõikes 1 osutatud 
investeerimisprioriteedile;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et summad, mis võidakse igale rakenduskavale 
eraldada, oleksid teataval määral paindlikud, et piirkonnad saaksid töötada tõhusamalt 
konkreetsetes valdkondades, kus see on kõige vajalikum.
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et summad, mis võidakse igale rakenduskavale 
eraldada, oleksid teataval määral paindlikud, et piirkonnad saaksid töötada tõhusamalt 
konkreetsetes valdkondades, kus see on kõige vajalikum.

Muudatusettepanek 19

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 ning
sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmade, 
eelkõige valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamine rakenduskavade rakendamisse 
vastavalt määruse (EL) nr [...] artiklile 5, 
võib toimuda määruse (EL) nr […] 
artiklites 108 ja 109 sätestatud tehnilise 
abi ja määruse (EL) nr [...] artikli 113 
lõikes 7 osutatud üldiste toetuste kaudu.
Sellisel juhul määratletakse rakenduskavas 
see programmi osa, mida üldine toetus 
puudutab, sealhulgas iga prioriteese suuna 
esialgne rahaline eraldis.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peab edendama kohalike ja piirkondlike asutuste ning sotsiaalpartnerite ja teiste 
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sidusrühmade, eelkõige valitsusväliste organisatsioonide osalemist rakenduskavade 
rakendamises üldiste toetuste ja tehnilise abi kaudu.

Muudatusettepanek 20

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 ning sotsiaalfondist toetust 
saavate programmide ettevalmistamises,
rakendamises, järelevalves ja hindamises 
kooskõlas määruse (EL) nr [...] artikliga 5,
tagavad rakenduskava korraldusasutused, 
et sotsiaalfondi vahendeid eraldatakse 
suutlikkuse suurendamiseks koolituse, 
võrgustikutöö, sotsiaalse dialoogi 
tugevdamise ja sotsiaalpartnerite 
ühistegevuse kaudu.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalpartnerite osalemise toetamine sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ei peaks piirduma 
vaeseimate piirkondadega ega ühtekuuluvusfondist sõltuvate piirkondadega, vaid peaks 
hõlmama kõiki liikmesriike ja piirkondi.

Muudatusettepanek 21

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,

3. Et soodustada valitsusväliste 
organisatsioonide piisavat osalemist 
sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ning 
sotsiaalfondist toetust saavate 
programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises, 
ning nende juurdepääsu sellele kooskõlas 
määruse EL nr […] artikliga 5, eelkõige 
sotsiaalse kaasatuse, soolise 



PE486.225v02-00 14/20 PA\901888ET.doc

ET

kes võib saada toetust 
ühtekuuluvusfondist, et sotsiaalfondi
vahenditest eraldatakse asjakohane 
summa valitsusväliste organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamiseks.

võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
valdkonnas, tagavad rakenduskava 
korraldusasutused, et sotsiaalfondi
vahendeid eraldatakse valitsusväliste 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamiseks.

Or. es

Selgitus

Valitsusväliste organisatsioonide osalemise toetamine sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ei 
peaks piirduma vaeseimate piirkondadega ega ühtekuuluvusfondist sõltuvate piirkondadega, 
vaid peaks hõlmama kõiki liikmesriike ja piirkondi.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Samuti, selleks et soodustada 
väiksemate kahalike asutuste piisavat 
osalemist, eelkõige väherahvastatud ja 
maapiirkondades, sotsiaalfondi toetatavas 
tegevuses ning sotsiaalfondist toetust 
saavate programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises 
kooskõlas määruse EL nr […] artikliga 5, 
tagavad rakenduskava korraldusasutused, 
et sotsiaalfondist eraldatakse vahendeid 
väikeste kohalike asutuste suutlikkuse 
suurendamiseks. 

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks nägema ette väiksemate kohalike asutuste osalemise, eelkõige 
väheasustatud ja maapiirkondades, sotsiaalfondi toetatavas tegevuses ning sotsiaalfondist 
toetust saavate programmide ettevalmistamises, rakendamises, järelevalves ja hindamises.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste tõelist ja püsivat osalust ja edu 
tööhõives, eelkõige pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkust ja ülalpeetavate 
hooldamist, vähendada tööturul esinevat 
soopõhist segregatsiooni ja palgalõhet, 
võidelda sooliste stereotüüpidega hariduses 
ja koolituses ning tagada meeste ja naiste 
töö-, era- ja pereelu ühitamine, pöörates 
erilist tähelepanu ülalpeetavate eest 
hoolitsevate isikute vajadustele ning 
lastehoidude loomisele töökohtades.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks edendama naiste tõelist ja püsivat osalemist tööturul selliste meetmete 
kehtestamise kaudu, millega soodustada nende integreerumist tööturule, eelkõige pärast 
rasedus- ja sünnituspuhkust ning ülalpeetavate eest hoolitsemist, ning kindlustama töö-, era-
ja pereelu ühitamise. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka naiste ja meeste palgalõhe 
vähendamisele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja komisjon edendavad
diskrimineerimisevastast võitlust, 
erinevuste aktsepteerimist ja kõikide 
inimeste võrdseid võimalusi, sh puuetega 
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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.

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
diskrimineeritakse, eelkõige mitmekordse 
diskrimineerimise korral, inimestele, keda
ähvardab diskrimineerimisoht, ja puudega
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustada pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peab nägema ette meetmed, millega edendada lisaks võrdsetele võimalustele ka 
diskrimineerimisevastast võitlust ja erinevuste aktsepteerimist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata inimrühmadele, kes kannatavad mitmekordse diskrimineerimise tõttu. 

Muudatusettepanek 25

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
rakenduskavades koostöös kohalikest ja 
piirkondlikest asutustest partneritega ja 
kõigi sidusrühmade osalusel
konkreetsetele vajadustele ja 
piirkondlikele erivajadustele vastavad 
sotsiaalse innovatsiooni teemad.

Or. es
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Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud asutused peavad koos muude sidusrühmadega osalema sotsiaalse 
innovatsiooni teemade valimises. 

Muudatusettepanek 26

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. Komisjon 
tagab ühtlasi, et sotsiaalfondi raames 
võetavad innovatsioonimeetmed on 
kooskõlas Euroopa Liidu sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
raames võetavate meetmetega ja 
täiendavad neid.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalse innovatsiooni valdkonna suutlikkuse tõstmiseks ja vahendite tõhusaks kasutamiseks 
peavad sotsiaalfondi edendatud meetmed olema kooskõlas Euroopa Liidu sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi raames võetavate meetmetega ja neid täiendama. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad valida 
riikidevahelise koostöö teemad loetelust,
mis on esitatud käesoleva määruse II 
lisas, ilma et see välistaks muud teemad,
mida peetakse oluliseks.

Or. es
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Selgitus

Tuleb saavutada võimalikult suur üksmeel riikidevahelise koostöö teemade loetelu osas ning 
püüda saavutada võimalikult suur kooskõla valitud riikidevaheliste teemade ja eri 
rakenduskavade temaatiliste eesmärkide vahel.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rakenduskavades tuleks vajaduse 
korral sotsiaalfondi toetuse tõhususe 
maksimeerimiseks ning kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artiklitega 174 ja 349 
võtta arvesse kõige ebasoodsamaid 
piirkondi ja alasid, nagu äärepoolseimad 
piirkonnad, põhjapoolseimad piirkonnad, 
saared, mägised või piirialad, ebasoodsad 
linnapiirkonnad, mahajäänud 
maapiirkonnad ja piirkonnad, millele on 
avaldanud negatiivset mõju ettevõtete 
ümberpaigutamine. 

Or. es

Selgitus

Sotsiaalfond peaks pöörama erilist tähelepanu kõige ebasoodsamatele piirkondadele 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 174 ja 349. 

Muudatusettepanek 29

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, 

2. Täiendamaks määruse (EL) nr [ERF] 
artiklis 7 osutatud regionaalarengu fondi 
sekkumisi, võib sotsiaalfond toetada 
säästvat kohalikku, maapiirkonna- ja
linnaarengut strateegiatega, millega 
nähakse ette integreeritud tegutsemine, et 
tulla toime majanduslike, keskkondlike ja 
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mis mõjutavad partnerluslepingus loetletud 
linnu.

sotsiaalsete ülesannetega, mis mõjutavad 
partnerluslepingus loetletud linnu.

Or. es

Selgitus

Kui käsitletakse teatavaid piirkonna liike, ei tohiks tähelepanuta jätta ka maapiirkondi ja 
väheasustatud piirkondi. Kooskõlas ERFi määruse artikliga 7 tuleb vähemalt 5% eraldada 
kahalikuks arenguks.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Selgitus

Kui käsitletakse teatavaid piirkonna liike, ei tohiks tähelepanuta jätta ka maapiirkondi. 
Kooskõlas ERFi määruse artikliga 7 tuleb vähemalt 5% eraldada kahalikuks arenguks.

Muudatusettepanek 31

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 

1. Vastavalt määruse (EL) nr [...] artiklile 
32 võib sotsiaalfond toetada tema 
pädevusse kuuluvaid tegevusi ja poliitikat 
rahastamisvahendite (näiteks 
riskijagamiskavad, aktsiate ja võlakirjade 
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tagatisfondid, haldusfondid ja laenufondid) 
kaudu.

tagatisfondid, haldusfondid, laenufondid ja
mikrokrediit) kaudu.

Or. es

Selgitus

Peab olema võimalus toetada meetmeid ja poliitikat mikrokrediidi kasutamise kaudu.


