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SHORT JUSTIFICATION

The Committee on Employment and Social Affairs asks the Committee on Regional 
Development, in order to facilitate a positive outcome of the procedure, to present an interim 
report on the Commission proposal to Parliament containing recommendations for 
modification of the proposal, included in this opinion.

New challenges for the Union

On 10 February 2004 the European Commission presented its Communication on the new 
financial framework for the period after 2007. On 18 February 2004, the Third Cohesion 
Report was approved. Draft regulations to govern the Structural Funds and the Cohesion Fund 
for the period 2007-2013 were published by the European Commission on 14 July 2004.

In the context of an enlarged European Union which has set itself the objective of becoming 
the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion, these draft regulations have the 
potential to influence the effectiveness of programmes and strategies which Member States 
follow in pursuit of this objective

The enlarged Union will have to address three major challenges:

1) a significant widening of disparities across the enlarged Union; disparities between the 
richest and poorest regions of the Union have doubled, while the EU average per capita 
income decreased by 12.5%;

2) an acceleration of economic and social restructuring, both as a result of globalisation 
and of the development of the knowledge-based economy and society;

3) the rapid ageing of the Union's population; the contraction in the labour force will have 
important implications in terms of employment and growth potential.

The Union needs to tackle the above mentioned challenges. To this end, the Lisbon agenda for 
sustainable development, full employment, greater productivity, strengthened social cohesion 
and environmental protection, provides the policy framework.

Remarks on the Framework Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund

The Committee on Employment and Social Affairs (hereinafter: the Committee) has discussed 
the draft framework regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund, with a 
particular focus on the European Social Fund and other matters related to its competences.

The Committee welcomes the strengthened strategic approach to cohesion policy in the draft 
Regulation and acknowledges the stated desire of the European Commission to simplify the 
procedures concerning the Funds. However, our Committee is concerned that these new 
procedures may increase bureaucracy and that there may be a risk of duplication as far as the 
draft ESF implementing regulation is concerned.

The Committee considers that more simplification should be achieved. The draft framework 
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regulation should not be too prescriptive or unnecessarily detailed; thus there should be an 
appropriate balance between the framework regulation and the implementing regulations. In 
particular, the framework regulation should take full account of the nature and size of ESF 
activities. The Committee stresses that different rules may be appropriate for ESF operations 
compared with ERDF operations.

The Committee considers that the ESF should ensure support to Member States policies 
aiming to achieve full employment, improve productivity and quality of work and promote 
social inclusion and the reduction of regional employment disparities and thereby the 
European Social Model.

The Committee recalls the role that the ESF plays in promoting social inclusion by helping to 
integrate disadvantaged people into the labour market. Our Committee believes that social 
inclusion activities funded by the ESF improve employment opportunities.

Finally, concerning the coordinating committee referred to in Article 104 of the draft 
framework regulation, the Committee requests the European Commission to ensure 
appropriate coordination with the ESF Committee.
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CONCLUSIONS

The Committee on Employment and Social Affairs calls on the Committee on Regional 
Development, as the committee responsible, to incorporate the following proposals in its 
motion for a resolution:

1. Takes the view that this proposal has been drafted as part of the cohesion legislative 
package. The package consists of a Regulation on the European Social Fund, a 
Regulation on the Cohesion Fund and a Regulation on the European Regional 
Development Fund. It defines the objectives to which the Structural Funds are to 
contribute, the criteria for Member States and regions to be eligible under those Funds, 
the financial resources available and the criteria for their allocation;

2. Considers in the light of the above mentioned and of the direct relevance of this 
framework Regulation for the ESF, that the procedure chosen by the Commission 
(AVC) unduly limits the Parliament's role;

3. Draws particular attention to the fact that all EU policies must contribute to the 
objective of economic and social cohesion and that international trade policy is also 
committed to this objective and must not be regarded as an exception; calls for trade 
policy to be designed to avoid producing shock effects on regions and draws particular 
attention to the fact that the relocation of undertakings or production units represents a 
serious danger for regional development (COM(2004) 0492, recital 48);

4. Calls for efforts, both in rural and urban areas, to build on the success achieved, 
particularly as regards employment, by promoting cultural development, improving the 
quality of the physical and cultural environment and the qualitative and cultural aspects 
of the conditions in which people live, and developing tourism, and calls for the 
importance of these factors in enhancing the attractive power of regions to continue to 
be taken into account (Article 3(3));

5. Rejects any weakening of the partnership principle and calls for a list of the relevant 
bodies, which should also include any recognised non-governmental organisations 
which have a representative role in the field of non-discrimination pursuant to Article 
13 of the EC Treaty; calls, in addition, for the partners to be fully informed, for their 
opinion to form part of the evaluation document and for training measures to be made 
available to them under technical assistance in good time to enable them to carry out 
their tasks (Articles 10, 43 and 44);

6. Calls on the Commission to fully incorporate in Article 14 Parliament's resolution of 3 
July 2003 on gender budgeting1, and in particular points 8, 14 and 20 thereof;

7. Stresses that the European Structural Funds, the Cohesion Fund and also the funds 
allocated to rural development must be deployed in a manner that is consistent with 

  
1 OJ C 74E, 24.3.2004, p. 746.
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achieving the objectives of the national strategic reference framework, and consequently 
that the objectives of rural development must be incorporated into that reference 
framework; calls for the national reference framework to incorporate the results of
forums on independent regional development involving, or organised by, local 
employment pacts, and calls for them to be provided with funds under the technical 
assistance budget before the reference framework is drawn up (Articles 21, 43 and 44);

8. Calls for the deployment of all employment funding to be substantiated on the basis of 
the national reform plans or regional sub-plans agreed at the European Council of 22 
and 23 March 2005 in Brussels;

9. Regards the requirement for annual examination as excessively bureaucratic and, in 
view of the decisions taken at the European Council of 22 and 23 March 2005 in 
Brussels, outdated, and therefore calls for reports to be submitted every three years;

10. Calls for undertakings that have received funding, depending on the amount, to be 
prohibited for at least 15 years from relocating or partially relocating to another 
development region unless they pay back the contribution received (Article 55);

11. Calls for it also to be possible for the requisite national cofinancing for ESF projects to 
be substantiated on the basis of a flat-rate payment of up to 25% of co-financing at 
programme level, provided that sum is calculated on the basis of recognised and on-the-
record procedures such as random sampling (Articles 66 and 67);

12. Calls for the decisive rejection of any attempts to adjust the proposed financial 
framework with regard to either the total amount of resources or how they are 
distributed between the various objectives and components and considers, regardless of 
any such attempts, that the Commission's proposals concerning the approximate scale of 
funds to be allocated to the various objectives strike a fair balance between competing 
interests;

13. Believes that the Parliament should not be made to take a decision on such an important 
legislative proposal by means of a single vote and with no possibility to table 
amendments. Therefore, our committee asks the committee responsible to decide to 
apply article 75(3) of the European Parliament Rules of Procedure and in order to 
facilitate a positive outcome of the procedure includes its recommendations for 
modification in the Annex (Recitals 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 and Articles 1, 2, 3, 5, 
10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 and 51).



AD\562228ET.doc 7/20 PE 355.328v03-00

ET

LISA

SOOVITUSED MUUDATUSTEKS

Komisjoni ettepanek1 Parlamendi soovitused

Soovitus 1
Põhjendus 2

2) Euroopa Ülemkogu Lissaboni ja 
Göteborgi istungjärkudel määratletud 
ühenduse säästva arengu prioriteetide 
kaasamise teel peaks ühtekuuluvuspoliitika 
aitama kaasa majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja tööhõive 
suurendamisele

2) Euroopa Ülemkogu Lissaboni, Nice'i ja 
Göteborgi istungjärkudel määratletud 
ühenduse säästva arengu ja tõrjutusvastase 
võitluse prioriteetide kaasamise teel peaks 
ühtekuuluvuspoliitika aitama kaasa 
majanduskasvu, konkurentsivõime,
sotsiaalse ühtekuuluvuse, tööhõive ja 
sotsiaalse hõlvamise suurendamisele.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).

Soovitus 2
Põhjendus 3

3) Majanduslikud, sotsiaalsed ja 
piirkondlikud erinevused on laienenud ELis 
kasvanud nii ka piirkondlikul kui riiklikul 
tasandil. Seepärast tuleks tõsta kogu ELi 
konkurentsivõimet ja tööhõivet.

3) Majanduslikud, sotsiaalsed ja 
piirkondlikud erinevused on laienenud ELis 
kasvanud nii piirkondlikul kui ka riiklikul 
tasandil. Seepärast tuleks tõsta kogu ELi 
konkurentsivõimet, tööhõivet ja sotsiaalse 
hõlvamise taset.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives.

  
1 ELT C ... ELTs seni avaldamata.
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Soovitus 3
Põhjendus 12

12) ELi hõredalt asustatud põhjaalad 
nõuavad sobivat finantskohtlemist, et 
tasakaalustada kõnealuste piirangute mõju.

12) ELi hõredalt asustatud põhjaalad ja 
suure rahvastikutiheduse ning kõrge 
tööpuuduse tasemega autonoomsed linnad 
Ceuta ja Melilla nõuavad sobivat 
finantskohtlemist, et tasakaalustada 
kõnealuste piirangute mõju.

Soovitus 4
Põhjendus 13

13) Pidades silmas linnade tähtsust ja 
eelkõige keskmise suurusega linnade 
panust piirkondlikule arengule, tuleks 
pöörata neile suuremat tähelepanu, 
suurendades linnade taaselustamise
edendamiseks nende rolli programmitöös.

13) Pidades silmas linnade tähtsust ja 
eelkõige väikeste, keskmise suurusega ja 
suurte linnade panust piirkondlikule 
arengule, tuleks pöörata neile suuremat 
tähelepanu, suurendades linnade säästva
arengu edendamiseks nende rolli 
programmitöös, mis hõlmab 
konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse 
hõlvamise tugevdamist.

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Soovitus 5
Põhjendus 15

15) Ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondades, s.t teatavatel saartel, 
mägipiirkondades ja hõredalt asustatud 
piirkondades, tuleks tugevdada meetmeid, et 
nad tuleksid toime oma konkreetsete 
arenguraskustega. Sama tuleks teha 
laienemise tõttu teatavatel ühenduse 
piirialadel.

15) Ebasoodsate looduslike tingimustega 
piirkondades, s.t teatavatel saartel, 
mägipiirkondades ja suure 
rahvastikutiheduse ning kõrge tööpuuduse 
tasemega autonoomsetes linnades Ceuta's 
ja Melilla's, tuleks tugevdada meetmeid, et 
nad tuleksid toime oma konkreetsete 
arenguraskustega. Sama tuleks teha 
laienemise tõttu teatavatel ühenduse 
piirialadel.

Soovitus 6
Põhjendus 26

26) Struktuurifondide toetus ei tohi vastavalt 
käesoleva määruse tingimustele asendada 

26) Struktuurifondide toetus ei tohi vastavalt 
käesoleva määruse tingimustele asendada 
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liikmesriikidepoolseid avaliku sektori 
kulusid, et tagada tegelik mõju majandusele. 
Lähenemise eesmärgi alla kuuluvatele 
piirkondadele eraldatud rahaliste vahendite 
hulga tõttu tuleks täiendavuse põhimõttest 
kinnipidamise kontrollimisel partnerluse 
kaudu keskenduda nimetatud 
piirkondadele ning, kui täiendavuse 
põhimõtet ei ole järgitud, võib see tuua 
kaasa finantskorrektsiooni.

liikmesriikidepoolseid avaliku sektori 
kulusid, et tagada tegelik mõju majandusele.

Justification

Verification of the principle of additionality should apply to regions benefiting from the 
Funds under all three of the objectives foreseen by the Regulation and not only under the 
"Convergence" objective.

Soovitus 7
Põhjendus 27

27) Ühendus toetab majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse soodustamiseks 
tehtavate jõupingutuste raames naiste ja 
meeste ebavõrdsuse kaotamise ja nende 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki, mis 
on sätestatud asutamislepingu artiklites 2 ja 
3.

27) Ühendus toetab majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse soodustamiseks 
tehtavate jõupingutuste raames naiste ja 
meeste, samuti puuetega ja puueteta 
inimeste ebavõrdsuse kaotamise ja nende 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki, mis 
on sätestatud asutamislepingu artiklites 2 ja 
3.

Soovitus 8
Põhjendus 41

41) Liikmesriigid, piirkonnad ja 
korraldusasutused peaksid lähenemise ning 
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärkide raames ERFist kaasrahastatavate 
rakenduskavade puhul korraldama vastutuse 
delegeerimise linnavalitsustele linnade 
taaselustamist käsitlevate prioriteetide osas

41) Liikmesriigid, piirkonnad ja 
korraldusasutused peaksid lähenemise ning 
piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive 
eesmärkide raames ERFist kaasrahastatavate 
rakenduskavade puhul korraldama vastutuse 
delegeerimise linnavalitsustele linnaalade 
säästvat arengut käsitlevate prioriteetide 
osas.
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Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Soovitus 9
Artikli 1 lõige 3

Määruses määratletakse 
ühtekuuluvuspoliitika kohaldamisala, 
sealhulgas ühenduse strateegiliste suuniste 
kehtestamise viis ühtekuuluvuspoliitika 
puhul, riiklik strateegiline raamistik ja iga-
aastane kontrollimine ühenduse tasandil.

Määruses määratletakse 
ühtekuuluvuspoliitika kohaldamisala, 
sealhulgas ühenduse strateegiliste suuniste 
kehtestamise viis ühtekuuluvuspoliitika 
puhul, riiklik strateegiline raamistik ja kolme 
aasta tagant toimuv kontrollimine ühenduse 
tasandil.

Justification

Annual examination would entail enormous administrative expenses both on the part of 
Member States as well as the Commission.

Soovitus 10
Artikli 2 punkt 6 a (uus)

6 a) "juurdepääsetav": piiramatu ja 
võrdõigusliku juurdepääsu tagamine 
kõikidele isikutele, kaasa arvatud puudega 
isikud; nimetatud mõiste määratlus kehtib 
kõikidele antud määruse kohaldamisalasse 
jäävatele valdkondadele.

Justification

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible 
environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people. It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

Soovitus 11
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) piirkondliku konkurentsivõime ja b) piirkondliku konkurentsivõime ja 
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tööhõive eesmärgi ülesanne on tõsta 
väljaspool vähemarenenud piirkondi asuvate 
alade konkurentsivõimet, atraktiivsust ja 
tööhõivet, ennetades majanduslikke ja 
sotsiaalseid muutusi, sealhulgas 
kaubavahetuse laienemisega seotud muutusi, 
innovatsiooni ja teadmistepõhise ühiskonna 
toetamise, ettevõtluse, keskkonnakaitse ja -
parandamise, ligipääsetavuse suurendamise, 
töötajate ja äriühingute kohanemisvõime 
ning mittediskrimineeriva tööturu 
arendamise kaudu; 

tööhõive eesmärgi ülesanne on tõsta 
väljaspool vähemarenenud piirkondi asuvate 
alade konkurentsivõimet, atraktiivsust ja 
tööhõivet, ennetades majanduslikke ja 
sotsiaalseid muutusi, sealhulgas 
kaubavahetuse laienemisega seotud muutusi, 
innovatsiooni ja teadmistepõhise ühiskonna 
toetamise, ettevõtluse, väikeste ja 
mikroettevõtete, kaasa arvatud 
traditsiooniliste tegevuste edendamise, 
ülevõtmise, taastamise ja kaasajastamise, 
keskkonnakaitse ja -parandamise, 
ligipääsetavuse suurendamise, töötajate ja 
äriühingute, samuti nende 
organisatsioonide kohanemisvõime ning 
mittediskrimineeriva tööturu arendamise 
kaudu;

Justification

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.

Soovitus 12
Artikli 3 lõige 3

3. Nimetatud kolme eesmärgi rahastamisel 
võetakse fondi olemusest sõltuvalt arvesse 
ühest küljest konkreetseid majanduslikke ja 
sotsiaalseid tunnusjooni ning teisest küljest 
konkreetseid piirkondlikke tunnusjooni. 
Sobival viisil toetatakse linnade 
taaselustamist, eriti piirkondliku arengu 
osana, ning maapiirkondade ja kalandusest 
sõltuvate piirkondade uuenemist 
majandustegevuse mitmekesistamise kaudu. 
Samuti toetatakse piirkondi, mille 
arenguprobleeme raskendavad 
ebasoodsamad geograafilised või 
looduslikud tingimused, eriti äärepoolsemaid 
piirkondi (Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Réunion, Assoorid, Madeira ja Kanaari 
saared), väga hõreda asustusega põhjaalasid, 
teatavaid saari ja saareliikmesriike ning 

3. Nimetatud kolme eesmärgi rahastamisel 
võetakse fondi olemusest sõltuvalt arvesse 
ühest küljest konkreetseid majanduslikke ja 
sotsiaalseid tunnusjooni ning teisest küljest 
konkreetseid piirkondlikke tunnusjooni. 
Sobival viisil toetatakse linna säästvat
arengut, eriti piirkondliku arengu osana, 
ning maapiirkondade ja kalandusest 
sõltuvate piirkondade uuenemist 
majandustegevuse mitmekesistamise kaudu. 
Samuti toetatakse piirkondi, mille 
arenguprobleeme raskendavad 
ebasoodsamad geograafilised või 
looduslikud tingimused, eriti äärepoolsemaid 
piirkondi (Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Réunion, Assoorid, Madeira ja Kanaari 
saared), väga hõreda asustusega põhjaalasid, 
teatavaid saari ja saareliikmesriike ning 
mägipiirkondi, samuti suure 
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mägipiirkondi. rahvastikutihedusega autonoomsed linnad 
Ceuta ja Melilla.  

Soovitus 13
Artikli 5 lõige 4

4. Äärepoolseimad piirkonnad (Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Réunion, Assoorid, 
Madeira ja Kanaari saared) saavad ERFist 
eritoetust, et lihtsustada nende integreerimist 
siseturgu ja hüvitada neid mõjutavad 
konkreetsed piirangud, ilma et sellega 
piirataks käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohaldamist. 

4. Äärepoolseimad piirkonnad (Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, Réunion, Assoorid, 
Madeira ja Kanaari saared), samuti 
autonoomsed linnad Ceuta ja Melilla
saavad ERFist eritoetust, et lihtsustada 
nende integreerimist siseturgu ja hüvitada 
neid mõjutavad konkreetsed piirangud, ilma 
et sellega piirataks käesoleva artikli lõigete 1 
ja 2 ning artikli 6 kohaldamist.

Soovitus 14
Artikli 10 lõike 1 teine lõik

Iga liikmesriik määrab siseriiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil kõige 
paremini majandus-, sotsiaal- ja muid 
valdkondi esindavad partnerid (edaspidi 
“partnerid”).  Liikmesriik tagab vastavalt 
siseriiklikele eeskirjadele ja tavadele kõigi 
asjaomaste organite laiaulatusliku ja tegeliku 
osalemise, võttes arvesse vajadust edendada 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning 
keskkonnakaitse ja -parandamise nõuete 
kaudu säästvat arengut. 

Iga liikmesriik määrab siseriiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil kõige 
paremini majandus-, sotsiaal- ja muid 
valdkondi esindavad partnerid (edaspidi 
“partnerid”).  Liikmesriik tagab vastavalt 
siseriiklikele eeskirjadele ja tavadele kõigi 
asjaomaste organite laiaulatusliku ja tegeliku 
osalemise, võttes arvesse vajadust edendada 
sotsiaalset hõlvamist, meeste ja naiste, 
samuti puuetega ja puueteta inimeste
võrdõiguslikkust ning keskkonnakaitse ja -
parandamise nõuete kaudu säästvat arengut. 

Soovitus 15
Artikli 14 pealkiri 

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdõiguslikkus, samuti 
juurdepääsu tagamine puuetega isikutele 
ning nende mittediskrimineerimine

Soovitus 16
Artikkel 14

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
fondide kasutamisel toetataks eri etappides 

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
fondide kasutamisel toetataks eri etappides 
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meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
kaasataks sooküsimused.

meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
kaasataks sooküsimused. Lisaks sellele 
hoolitsevad nad mittediskrimineerimise 
põhimõtete jälgimise eest 
ühtekuuluvuspoliitikas .

Justification

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

Soovitus 17
Artikli 14 lõige 1a (uus)

Liikmesriigid ja komisjon hoolitsevad selle 
eest, et ei toimuks diskrimineerimist 
soolistel, rassilistel, etnilisest päritolust, 
religioonist või maailmavaatest tingitud 
põhjustel, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse tõttu, ja et fondi kasutamise 
üheks tingimuseks seataks puudega isikute 
juurdepääs, mida jälgitakse fondi tegevuse 
läbiviimise eri astmetel. 

Justification

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general.

Soovitus 18
Artikli 17 lõike 1 punkt b

b) 16,56% artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriviisilistele üleminekuperioodi toetustele, 
kasutades liikmesriikidevahelise 
soovitusliku jaotuse arvutamisel 
kriteeriumidena abikõlbliku elanikkonna 
suurust, piirkonna jõukust, riigi jõukust ning

b) 16,56% artikli 6 lõikes 2 osutatud 
eriviisilistele üleminekuperioodi toetustele, 
kasutades liikmesriikidevahelise 
soovitusliku jaotuse arvutamisel 
kriteeriumidena abikõlbliku elanikkonna 
suurust, piirkonna jõukust, riigi jõukust, 
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töötust. töötust ning haridustaset.

Soovitus 19
Artikli 23 lõige 2

Kõnealuste suuniste kaudu viiakse iga 
fondide eesmärgi puhul ellu ühenduse 
prioriteedid, pidades silmas 
tasakaalustatumat, ühtlasemalt ja säästvamat 
arengut.

Kõnealuste suuniste kaudu viiakse iga 
fondide eesmärgi puhul ellu ühenduse 
prioriteedid, pidades silmas 
tasakaalustatumat, ühtlasemat ja säästvamat 
arengut, samuti meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ja sotsiaalset hõlvatust.

Justification

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

Soovitus 20
Artikli 25 lõike 3 punkt a

a) valdkondlikud ja piirkondlikud 
prioriteedid, sealhulgas linnade 
taaselustamise ning maapiirkondade ja 
kalandusest sõltuvate piirkondade 
majanduse mitmekesistamise puhul;

a) valdkondlikud ja piirkondlikud 
prioriteedid, sealhulgas linnade säästva
arengu ning maapiirkondade ja kalandusest 
sõltuvate piirkondade majanduse 
mitmekesistamise puhul;

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Soovitus 21
Artikli 25 lõike 3 punkt c

c) üksnes piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive puhul piirkondliku 
konkurentsivõime raames välja valitud 
piirkondade loetelu, millele on osutatud 
artikli 6 lõike 1 teises lõigus.

c) üksnes piirkondliku konkurentsivõime ja 
tööhõive puhul piirkondliku 
konkurentsivõime raames välja valitud 
piirkondade ja teiste piirkondade loetelu, 
millele on osutatud artikli 6 lõike 1 teises 
lõigus.
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Justification

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

Soovitus 22
Artikli 27 lõike 1 esimene lõik

1. Iga liikmesriik esitab esimest korda 2008. 
aastal ja seejärel hiljemalt iga aasta 1. 
oktoobriks komisjonile aruande, mis käsitleb 
tema strateegia elluviimisel ja eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme, võttes eriti 
arvesse kehtestatud näitajaid, panust 
lähenemist käsitlevate ühenduse 
strateegiliste suuniste toetamisel ning 
olemasolevaid hindamisi.

1. Iga liikmesriik esitab esimest korda 2010. 
aastal ja seejärel hiljemalt iga kolme aasta 
tagant 1. oktoobriks komisjonile aruande, 
mis käsitleb tema strateegia elluviimisel ja 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, 
võttes eriti arvesse kehtestatud näitajaid, 
panust lähenemist käsitlevate ühenduse 
strateegiliste suuniste toetamisel ning 
olemasolevaid hindamisi.

Justification

See recommendation 9.

Soovitus 23
Artikli 27 lõike 1 teine lõik

Aruandes tuleb viidata siseriiklikule 
tööhõive tegevuskavale.

Aruandes tuleb viidata siseriiklikule 
tööhõive tegevuskavale ja sotsiaalse 
hõlvatuse riiklikule tegevuskavale.

Justification

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.

Soovitus 24
Artikli 29 pealkiri

Iga-aastane läbivaatamine Läbivaatamine

Justification

See recommendation 9.

Soovitus 25
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Artikli 30 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) Ettekanne põhineb artiklis 27 osutatud 
liikmesriikide aruannete läbivaatamisele ja 
hindamisele komisjoni poolt ning muule 
olemasolevale teabele.

Justification

See recommendation 9.

Soovitus 26
Artikli 33 lõige 2

2. Ilma et sellega piirataks konkreetsetes 
fonde käsitlevates määrustes ettenähtud 
erandite kohaldamist, võib ERFist ja ESFist 
rahastada täiendavalt ja iga rakenduskava 
prioriteedi puhul kuni 5% ulatuses 
meetmeid, mis kuuluvad teise fondi 
kohaldamisalasse, tingimusel et need on 
vajalikud toimingu nõuetekohaseks 
elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.

2. Ilma et sellega piirataks konkreetsetes 
fonde käsitlevates määrustes ettenähtud 
erandite kohaldamist, võib ERFist ja ESFist 
rahastada täiendavalt ja iga rakenduskava 
prioriteedi puhul kuni 10% ulatuses 
meetmeid, mis kuuluvad teise fondi 
kohaldamisalasse, tingimusel et need on 
vajalikud toimingu nõuetekohaseks 
elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.

Justification

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

Soovitus 27
Artikli 36 lõike 3 teise lõigu punkt b a (uus)

b a) andmed EQUAL programmi seniste 
põhimõtete süvalaiendamise kohta.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

Soovitus 28
Artikli 36 lõike 3 kolmanda lõigu punkt b

b) laiem mõju Euroopa tööhõivestrateegia 
põhilistele prioriteetidele ja eesmärkidele ja 
ühenduse eesmärkidele sotsiaalse hõlvatuse 
valdkonnas.

b) laiem mõju Euroopa tööhõivestrateegia 
põhilistele prioriteetidele ja eesmärkidele ja 
ühenduse eesmärkidele sotsiaalse hõlvatuse, 
migrantide integratsiooni, sotsiaalse 
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ühtekuuluvuse ning meeste ja naiste 
vahelise võrdsuse valdkonnas.

Soovitus 29
Artikli 36 lõike 3 kolmanda lõigu punkt b a (uus)

b a) andmed EQUAL programmi seniste 
põhimõtete süvalaiendamise kohta.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Soovitus 30
Artikli 36 lõike 4 punkt b

b) linnaküsimustele lähenemist käsitlev 
teave, sealhulgas välja valitud linnade 
loetelu ja menetlused volituste võimalikuks 
edasidelegeerimiseks linnavalitsustele üldise 
toetuse kaudu;

b) linnade säästvale arengule suunatud 
meetmed, sealhulgas välja valitud linnade 
loetelu ja menetlused volituste võimalikuks 
edasidelegeerimiseks linnavalitsustele üldise 
toetuse kaudu;

Justification

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.

Soovitus 31
Artikli 36 lõige 4 punkt d a (uus)

d a) andmed EQUAL programmi seniste 
põhimõtete süvalaiendamise kohta.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Soovitus 32
Artikli 43 lõige 3 a (uus)

3 a. Tehnilise abi meetmete kõlblikud on 
majandus-, ühiskondlikud ja 
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äriorganisatsioonid.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Soovitus 33
Artikli 44 lõige 1

1. Liikmesriikide algatusel võidakse 
fondidest järgmistes piirides rahastada 
ettevalmistus-, haldus-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis- ja kontrollimeetmeid 
ning meetmeid fondide rakendamiseks 
vajaliku haldussuutlikkuse tugevdamiseks:

1. Liikmesriikide algatusel võidakse 
fondidest järgmistes piirides rahastada 
ettevalmistus-, haldus-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis- ja kontrollimeetmeid 
ning meetmeid fondide rakendamiseks 
vajaliku haldussuutlikkuse, sealhulgas 
kodanikuühiskonna osapoolte
haldussuutlikkuse tugevdamiseks:

Justification

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.

Soovitus 34
Artikli 44 lõige 2 a (uus)

2 a. Tehnilise abi meetmete kõlblikud on 
majandus-, ühiskondlikud ja 
äriorganisatsioonid.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Soovitus 35
Artikli 45 lõike 1 teine lõik

Hindamiste eesmärk on tõsta fondide toetuse 
kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning 
rakenduskavade rakendamist. Samuti 
hinnatakse toetuse mõju ühenduse 
strateegilistele eesmärkidele ja 
asutamislepingu artiklile 158 ning 
asjaomaste liikmesriikide ja piirkondade 

Hindamiste eesmärk on tõsta fondide toetuse 
kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning 
rakenduskavade rakendamist. Samuti 
hinnatakse toetuse mõju ühenduse 
strateegilistele eesmärkidele ja 
asutamislepingu artiklile 158 ning 
asjaomaste liikmesriikide ja piirkondade 
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konkreetsetele struktuurilistele 
probleemidele, võttes arvesse säästva arengu 
vajadusi ning ühenduse keskkonnamõju ja 
strateegilist keskkonna hindamist käsitlevat 
asjaomast seadlusandlust.

konkreetsetele struktuurilistele 
probleemidele, võttes arvesse säästva arengu 
vajadusi ning ühenduse keskkonnamõju ja 
strateegilist keskkonna hindamist, samuti 
puudega isikutele juurdepääsu tagamist 
käsitlevat asjaomast seadusandlust.

Justification

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
recognised in the objectives for the strategic guidelines. The phrasing is consistent with 
Article 10.

Soovitus 36
Artikli 51 lõige 4

4. Fondide maksimaalne osalus võib 
lähenemiseesmärgi ja piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
puhul äärepoolseimates piirkondades ning
lähenemiseesmärgi puhul äärealadel asuvatel 
Kreeka saartel tõusta kuni 85%-ni 
teostatavate rakenduskavade avaliku sektori 
kuludest.

4. Fondide maksimaalne osalus võib 
lähenemiseesmärgi ja piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi 
puhul äärepoolseimates piirkondades ning 
lähenemiseesmärgi puhul äärealadel asuvatel 
Kreeka saartel ning lähenemiseesmärgi 
tegevuskavade puhul piirkondades, kus 
sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta 
(mõõdetud ostujõu pariteetides ja arvutatud 
ühenduse viimase kolme aasta näitajate 
põhjal) on väiksem kui 60% ühenduse 
keskmisest, tõusta kuni 85%-ni teostatavate 
rakenduskavade avaliku sektori kuludest.

Justification

There are many regions, particularly in the new Member States, whose per capita GDP is 
smaller than that of the outermost regions and the outlying Greek islands. Therefore, the 
former should also be allowed from the Funds up to 85% of public expenditure for 
operational programmes.
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