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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, milles 

tehakse kindlaks riikide 

reformiprioriteedid ja jälgitakse nende 

rakendamist. Liikmesriigid töötavad 

nende reformiprioriteetide toetuseks välja 

oma riiklikud mitmeaastased 

investeerimisstrateegiad. 

Investeerimisstrateegiad tuleks esitada 

koos iga-aastaste riiklike 

reformikavadega, et saada ülevaade 

prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 

mida toetatakse liikmesriikide ja/või liidu 

vahenditest, ning neid projekte 

koordineerida. Samuti peaksid nad olema 

suunatud sellele, et liidu rahastust 

kasutataks järjekindlusega ning et 

maksimeeritaks lisaväärtust, mis saadakse 

eeskätt programmidest, mida liit toetab 

(kui see on asjakohane) Euroopa 

Regionaalarengu Fondist, 

Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

Sotsiaalfond+-ist, Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondist, Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist 

ja InvestEU fondist. 

(2) Liikmesriigid töötavad välja oma 

mitmeaastased investeerimisstrateegiad. 

Need peaksid olema suunatud sellele, et 

liidu rahastust kasutataks järjekindlusega 

ning et maksimeeritaks lisaväärtust, mis 

saadakse eeskätt programmidest, mida liit 

toetab (kui see on asjakohane) Euroopa 

Regionaalarengu Fondist, 

Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

Sotsiaalfond+-ist, Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondist, Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist 

ja InvestEU fondist. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) ESF+ peaks toetama poliitika ja 

süsteemi reforme tööhõive, sotsiaalse 

kaasamise, tervishoiu ja pikaajalise 

hoolduse ning hariduse ja koolituse 

valdkonnas. Et suurendada kooskõla 

Euroopa poolaastaga, peaksid 

liikmesriigid eraldama asjakohase summa 

oma vahenditest, mis on eraldatud eelarve 

jagatud täitmise alla kuuluva ESF+ haru 

raames, selleks, et rakendada asjaomaseid 

riigipõhiseid soovitusi, mis on seotud 

struktuursete probleemidega, mida on 

asjakohane käsitleda ESF+ 

rakendusalasse kuuluvate mitmeaastaste 

investeeringute kaudu. Komisjon ja 

liikmesriigid peaksid tagama ESF+ 

koostöös liikmesriikidega täidetava 

eelarvega haru ja terviseharu ning 

reformide tugiprogrammi, sh 

reformitoetusvahendi ja tehnilise toetuse 

vahendi omavahelise sidususe, 

koordineerimise ja vastastikuse 

täiendavuse. Eelkõige peaksid komisjon ja 

liikmesriik kindlustama menetluse kõigis 

etappides tulemusliku koordineerimise, et 

tagada rahastamisallikate (sh tehnilise 

toetuse) vahel järjepidevus, sidusus, 

vastastikune täiendavus ja sünergia. 

(21)  ESF+ peaks toetama liikmesriikide 

mitmeaastaseid investeerimisstrateegiaid 

poliitikameetmete ja süsteemide jaoks 

tööhõive, sotsiaalse kaasamise, tervishoiu 

ja pikaajalise hoolduse ning hariduse ja 

koolituse valdkonnas. Komisjon ja 

liikmesriigid peaksid tagama ESF+ 

koostöös liikmesriikidega täidetava 

eelarvega haru ja terviseharu omavahelise 

sidususe, koordineerimise ja vastastikuse 

täiendavuse. Eelkõige peaksid komisjon ja 

liikmesriik kindlustama menetluse kõigis 

etappides tulemusliku koordineerimise, et 

tagada rahastamisallikate (sh tehnilise 

toetuse) vahel järjepidevus, sidusus, 

vastastikune täiendavus ja sünergia. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 

saavutada suur tööhõive, õiglane 

sotsiaalkaitse ning oskustega ja 

vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 

tulevases töömaailmas toimetulekuks 

valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 

välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 

sambas sisalduvate põhimõtetega. 

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 

saavutada suur tööhõive, õiglane 

sotsiaalkaitse ning oskustega ja 

vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 

tulevases töömaailmas toimetulekuks 

valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 

välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 

sambas sisalduvate põhimõtetega. 

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 

poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 

võimalused, tööturule juurdepääs, õiglased 

töötingimused, sotsiaalkaitse ja kaasamine 

ja inimeste tervise väga hea kaitse, ning 

lisab sellele poliitikale väärtust. 

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 

poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 

võimalused, tööturule juurdepääs, vaesuse 

kaotamine, õiglased töötingimused, 

sotsiaalkaitse ja kaasamine ja inimeste 

tervise väga hea kaitse, ning lisab sellele 

poliitikale väärtust. 

ESF+ rakendatakse: ESF+ rakendatakse koostöös 

liikmesriikidega. 

a) koostöös liikmesriikidega toimuva 

eelarve täitmise raames abi selle osa 

puhul, mis vastab artikli 4 lõikes 1 

esitatud erieesmärkidele (edaspidi 

„eelarve jagatud täitmise alla kuuluv 

ESF+ haru“), ning 

 

b) eelarve otsese ja kaudse täitmise 

raames abi selle osa puhul, mis vastab 

erieesmärkidele, mis on esitatud artikli 4 

lõikes 1 ja artiklis 23 (edaspidi „tööhõive 

ja sotsiaalse innovatsiooni haru“) ning 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 

juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 

taskukohastele teenustele; nüüdisajastada 

sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 

parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 

muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 

hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 

tulemuslikumaks ja 

vastupanuvõimelisemaks; 

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 

juurdepääsu avalikele, üldistele ja 

kvaliteetsetele teenustele; nüüdisajastada 

sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 

parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 

muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 

hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 

tulemuslikumaks ja 

vastupanuvõimelisemaks; 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.  Terviseharu raames toetab ESF+ 

tervise edendamist ja haiguste ennetamist, 

aitab muuta tervisesüsteemid 

tulemuslikumaks, juurdepääsetavamaks ja 

vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 

ohutumaks, vähendab tervisealast 

ebavõrdsust, kaitseb kodanikke piiriüleste 

terviseohtude eest ning toetab ELi 

tervisealaseid õigusakte. 

3.  Terviseharu raames toetab ESF+ 

tervise edendamist ja haiguste ennetamist, 

aitab muuta riiklikud tervisesüsteemid 

tulemuslikumaks, juurdepääsetavamaks ja 

vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 

ohutumaks, vähendab tervisealast 

ebavõrdsust, kaitseb kodanikke piiriüleste 

terviseohtude eest ning toetab ELi 

tervisealaseid õigusakte. 
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