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SISSEJUHATUS 

 
6. oktoobril 2011 avaldas Euroopa Komisjon õigusaktide ettepanekud järgmiseks 
struktuurfondide programmiperioodiks ( 2014-2020 )1 . 
See ettepanek kinnitab, et ühtekuuluvuspoliitika mängib otsustavat rolli kõikide Euroopa 
2020 eesmärkide täitmises (lisateavet vt osa 1 ). 
EAPN tervitas 2 Komisjoni ettepanekut kui suurt sammu edasi muutmaks struktuurifondid 
võimsaks vahendiks, et täita Euroopa 2020- s seatud sotsiaalseid eesmärke ja eriti vaesuse 
vähendamise eesmärki . 
Määruste eelnõusid arutatakse Euroopa Nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Lõplikku 
vastuvõtmist on oodata aasta (2012) lõpuks . 
Ära ootamata seda viimast sammu, on mõnede liikmesriikide pädevad ametiasutused juba 
alustanud mitteametlike konsultatsioonidega protsesside käivitamiseks, koostades 
partnerluslepinguid ja rakenduskavasid. 
 
VÕIMALUS 
Praegu on  rahvuslike võrgustike jaoks õige aeg alustada järgmises struktuurfondide 
programmiperioodis kaasarääkimist, et mõjutada oma riigi ametiasutuste ( pädevate 
ministeeriumide nagu rahandus –ja sotsiaalministeerium), samuti Euroopa Komisjoni (läbi 
iga riigi esindusisiku) rakenduskavade ja partnerluslepingute koostamist. 
 
EESMÄRGID 
 
Käesoleva käsiraamatu eesmärk on toetada riiklike võrgustike ja sotsiaalvaldkonna 
vabaühenduste huvikaitse tööd ning aidata neil riiklikul tasandil survestada Euroopa 2020 ja 
eelkõige vaesuse vähendamise eesmärkide seadmist nii partnerluslepingutes kui 
rakenduskavades. 
 
Käsiraamat järgib 3 eesmärki: 
 
1 . Aitab paremini mõista tulevaste struktuurfondide määruseid ja peamisi omadusi 
ajavahemikul 2014-2020 . 
2 . Toetab riiklike võrgustike kaasalöömist struktuurfondide planeerimise protsessis, sh 
Euroopa 2020 strateegia ja vaesuse vähendamise eesmärgi rakendusplaanides kajastumise 
jälgimist. Seetõttu annab käesolev õppevahend kasulikke nõuandeid / vihjeid ja tutvustab 
kaasamise head tava, mis toimib edukalt valitsusvälistes organisatsioonides erinevates ELi 

                                                
1
 Proposals for Regulations: Common provisions on the European Regional Development Fund, the 

European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fun for Rural Development and 

the European Maritime and Fisheries Fund; European Social Fund; Cohesion Fund; European 

Regional Development Fund; European Globalisation Adjustment Fund; European Union Programme 

for Social Change and Innovation; European Territorial Cooperation; European Grouping of Territorial 

Cooperation, 06.10.2011.   

2
 EAPN Response to the Commission’s draft legislative package for the EU Cohesion Policy (2014-

2020): http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2012-eapn-

response-to-the-commissions-legislative-package-on-sf-en.pdf   

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2012-eapn-response-to-the-commissions-legislative-package-on-sf-en.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2012-eapn-response-to-the-commissions-legislative-package-on-sf-en.pdf


riikides . 
3 . Aitab rahvuslikel võrgustikel end pakkuda peamisteks koostööpartneriteks seotud 
ministeeriumitele struktuurfondide planeerimise perioodi algusest alates. 
 
SIHTGRUPP 
 
Sihtrühmas on kaks tasandit: 
 
• Esiteks, kõik rahvuslikud võrgustikud koordineerimas partnerina struktuurfondide jaotust 
riiklikul tasandil. ; 
• Teiseks, vabaühendusteosalemine struktuurivahendite jaotamise  protsessis läbi 
seiregruppide ning struktuurfondidest rahastatavate projektide elluviimise.  
 
Miks peavad sotsiaalvaldkonna vabaühendused olema seotud STRUKTUURFONDIDE 
läbirääkimistega ? 
 
Sotsiaalvaldkonnas tegevate vabaühenduste nõudel osaleda läbirääkimistel tulevaste 
struktuurfondide üle on seaduslik alus nii nende fondide määrustes kui Euroopa 2020 
strateegias. Selle võib kokku võtta järgmiselt: 

 Ühtekuuluvuspoliitika põhimõtted (sh sotsiaalne ühtekuuluvus) on Euroopa Liidu 
alustalaks. Euroopa Sotsiaalfond (ESF ) loodi vahendina inimressurssi 
investeerimiseks . Algusest peale on seda nähtud laiemas perspektiivis , kuna fond 
edendab integreeritud tööhõivet, sotsiaalset osalemist ja kaasatust. 
 

 Uuendatud Euroopa 2020 strateegia on andnud struktuurfondidele veelgi tähtsama 
rolli, millega täidetakse strateegia 5 peamist eesmärki, sealhulgas sotsiaalseid 
eesmärke (haridus, tööhõive ja eelkõige vaesuse vähendamine). 
 

 Selleks, et täita seatud ülesandeid, peab ühtekuuluvuspoliitika vähendama 
ebavõrdsust piirkondade vahel , aga ka kodanike, ja eriti nende sihtrühmade seas, 
kellega vabaühendused töötavad: pikaajalised töötud , rahvusvähemused, lapsed ja 
noored , ilma kvalifikatsioonita inimesed, üksikvanemaga pered , puudega inimesed, 
sisserändajad, jt 
 

  Arvestades vabaühenduste teadmisi kõige haavatavamate gruppide vajadustest ning 
sellest, kuidas nendeni jõuda, peaks kolmas sektor osalema kõikides struktuurfondide 
kasutamise etappides ( ettevalmistamine, rakendamine, seire ja hindamine) . 
 

 Sotsiaalsed vabaühendused on sügavalt mures selle üle, kuidas lisada oma 
projektidesse struktuurfondidele kohaldatud põhimõtteid nagu näiteks:  

o sotsiaalselt integreeritud lähenemisviise võitluses vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega ( läbi aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviisi ) 

o kuidas edendada sotsiaalset innovatsiooni 
o kuidas tagada sooline võrdõiguslikkus 
o Kuidas võidelda diskrimineerimise vastu. 



o Kuidas tagada kohalik areng , koostöös kõigiasjaomaste osapoolte, sealhulgas 
ametiasutuste , ametiühingute ja teistega 

o Austus keskkonna vastu . 
o Kuidas tugevdada ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele juurdepääsu 

infotehnoloogiale, et vältida digitaalset lõhet. 
 

  Komisjoni dokumendid kirjeldavad, kuidas sotsiaalsed vabaühendused on näidanud 
oma suutlikkust edukalt käivitada mitmest fondist samaaegselt rahastatud (nii ESF-
ERF) projekte ja saada olulisi positiivseid tulemusi tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse 
vallas. 
 

 
Käesolev käsiraamat on välja töötatud EAPN struktuurfondide töögrupis, mis tegutseb EAPN 
ELi kaasatuse strateegiate grupi allüksusena. Grupi tööd koordineerib Vincent Caron, EAPN 
poliitikakujundaja EAPN poliitikameeskonna toel (Sian Jones, poliitika koordinaator ja Amana 
Ferro poliitikakujundaja) ning käsiraamat on koostatud Nellie Epinati, EAPN pressiesindaja 
poolt. 
Rahvuslikud head näited esitasid Rosalia Guntin, Carolina Fernandez EAPN Hispaaniast, 
Andreas Bartels, EAPN Saksamaalt ja Reka Tunyogi, Dilyana Giteva Eurochildist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSA 1 

 

ESIALGNE EL-I RAAMISTIK – JÄRGMISE PROGRAMMIPERIOODI KOKKUVÕTE 

Selles esimeses osas on eesmärk anda ajakohast informatsiooni hetkeolukorrast ning 
ühtekuuluvuspoliitikast peale 2013 aastat, alustades EK õiguslike ettepanekutega (1.1) ning 
järgnevalt näidata põhilised etapid hiliseimast parlamendi ja nõukogu tasemest (1.2) 

 

Alus: Komisjoni õigusaktide ettepanekud 

 

1.1 KOMISJONI ÕIGUSLIKUD ETTEPANEKUD 

Oktoobris 2011 avaldas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika paketi eelnõu, mis 
sisaldab kõigi struktuurfondide määruste eelnõusid. 
 
1.1.1. Põhjendused ja suhtarvud  

 
 
 
Peamised näitajad : vastuolulised pildid 
 

 
EL protsess, struktuurfondide 

regulatsioon 

 

Rahvuslik protsess 

Rakenduskavad ja partnerluslepped 

Mitteformaalsed arutelud EK ja LR 

vahel 

Arutelude mandaadi vastuvõtmine 

(ametlikud kohtumised) 

Arutluste lõpp – partnerluslepete ja 

rakenduskavade kinnitamine 

Okt – dets 

2012 

I kv lõpp 

2013 

2013 lõpp 

EN ja EP läbirääkimised 

(ühisotsus) 

EK esialgsed ettepanekud Okt 

2011 

Lõplik kinnitamine 

Jaanuar 

2012-

veebrua

r 2013 

I kv lõpp 
2013 



 struktuurfondide kogueelarve on vähenenud 5,3%: 336 mld eurot võrreldes 354,8 
miljardi euroga ( praegusel programmiperioodil 2007-2013 ). See langus on vastuolus 
Euroopa Nõukogu järeldustega, milles on selgelt tunnustatud ühtekuuluvuspoliitikat 
peamise vahendina toetamaks Euroopa 2020 3 sammast: arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu. Veelgi murettekitavam on see, et 7 liikmesriigist koosnev 
grupp ( enamasti nn " netopanustajad " : Austria, Tšehhi , Saksamaa, Soome, Holland 
, Rootsi ja Ühendkuningriigid) on soovinud vähendada ühtekuuluvuspoliitika eelarvet. 
Siiski mõned teised ( nagu Hispaania, Portugal , Poola ja Kreeka ) on öelnud, et 
ühtekuuluvuspoliitika summad on liiga madalad . 

 üldine ühtekuuluvuspoliitikale eraldatava osa tõus 25 % ESF eelarvest. Eraldatakse 
84 miljardit eurot. Minimaalne Euroopa Sotsiaalfondi osakaal tahetakse määrata 
igale piirkonnale kategooriate kaupa ( 25% lähenemispiirkondadele; 40 % 
üleminekupiirkondadele ja 52% konkurentsivõime piirkondadele) . See minimaalne 
osa on praegu ohus , kuna enamik liikmesriike (BG ja IT välja arvatud) lükkas selle 
plaani tagasi. 

 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) eelarve on 183,3 miljardit eurot . 
 
Eesmärk on jõuda kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) (vt 
mõistesõnastik ) suhtes 2012 lõpuks. 
 
Ühtekuuluvuspoliitika tulevik : toetus Euroopa 2020 eesmärkidele 
 
Ühtekuuluvuspoliitika tulevikul on oluline roll Euroopa 2020 strateegias uute 
eesmärkide saavutamisel.3 Kavandatakse koondada väiksemale arvule prioriteetidele 
rohkem vahendeid. Tugevdatud strateegiline kavandamine, strateegilisem 
läbirääkimisprotsess ja järelkontroll on suunatud Euroopa 2020 eesmärkide 
muutmisse mitmekülgseks investeerimisstrateegiaks. Liikmesriigid peavad 
määratlema oma riikliku strateegia ühtekuuluvuspoliitikaks, mis on kooskõlas riiklike 
reformikavadega. Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse suurendamiseks võiks 
kehtestada tingimused, stiimulid ja rohkem tulemustele orienteeritud lähenemisviisi. 

 

Täidame vaesuse vähendamise eesmärgi 

 
Ühtekuuluvuspoliitikal on peamine roll Euroopa 2020 sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamisel, tagades kõikides struktuurfondides nõuetekohase vaesuse ja sotsiaalse 
kaasatuse ja mõtestatud partnerluse põhimõtte süvalaiendamise, kaasates 
valitsusväliseid organisatsioone struktuurfondide otsustamisprotsessi ning 
vabaühenduste ja väikeettevõtete lihtsama juurdepääsu struktuurfondidele.  

 
 
 
Peamised uuendused struktuurfondide joondamiseks Euroopa 2020-ga. 

 

                                                
3
 Täpsem info terminite osas . 



 Lihtsustatud ülesehitus - 2 eesmärki: " Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse 
" ja " Euroopa territoriaalne koostöö ".  
3 liiki piirkonnad : 
1 ) Vähem arenenud (lähenemis-) piirkonnad ( vähem kui 75% keskmisest SKTst EL 
27-ga võrreldes ); 
2 ) Üleminekupiirkonnad (SKP 75 % ja 90 % vahel ELi 27 liikmesriigi keskmisest ) 
3 ) Rohkem arenenud ( konkurentsivõime- ) piirkonnad (SKP üle 90 % EL 27 
keskmisest) 

 Strateegiline lähenemisviis , mis ühendab Euroopa 2020 strateegia 
Ühtekuuluvuspoliitikaga: 

o Ühine strateegiline raamistik , muutes Euroopa 2020 eesmärgid 
struktuurivahendite põhimeetmeteks. 

o Koos partneritega koostatud liikmesriikide partnerluslepingud, milles 
sätestatakse toetuse soovituslik eraldise suurus ELi temaatiliste eesmärkide 
kaupa riigi tasandil. 

o Rakenduskavad . 
 

 Kaasfinantseerimise määr iga prioriteetse suuna puhul kuni 75% vähem arenenud 
piirkondades, 60 % üleminekupiirkondades ja 50 % enam arenenud piirkondades. 
Ümbersuunamine on võimalik vastavalt sellele, kui oluline on prioriteetne suund, 
millega tuleb tegeleda. 
 

 

1.1.2. Sotsiaalsele kaasatusele antud kõrgem profiil  

 
 
Struktuurfondide roll juhtalgatuses (Flagship Initiative) 
Euroopa vaesusvastase võitluse platvorm (EPAP) 
 
EPAP muudab struktuurfondide kasutamise üheks oma viiest peamisest prioriteedist: 
"Suurem ja tõhusam ELi vahendite kasutamine sotsiaalse kaasatuse toetamiseks“.  
On lubatud suunata piisavalt rahalisi vahendeid sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse 
vähendamise jaoks ning lihtsustada juurdepääsu ESF vahenditele väikeste 
vabaühenduste jaoks, et parandada vaesust kogevate inimgruppide ligipääsu 
fondidest tulevale toetusele. 

 
 

1) Üldine regulatsioon 
 

 Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine on loetletud 9. 
temaatilise eesmärgina . 

 Võrdõiguslikkuse edendamine naiste ja meeste vahel, võrdne kohtlemine ja 
säästev areng on loetletud horisontaalsete põhimõtetena. 

 Sotsiaalsetele eeltingimustele on  antud hea profiil : 
- üksikasjalik eeltingimuslikkus, mis on seotud vaesuse vähendamise 

eesmärgiga                   ning sisaldab 2 suunda: aktiivne kaasamine ja tervis. 



Aktiivne kaasamine: 

– 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 marginaliseerunud ja ebasoodsas olukorras rühmade, sealhulgas romade, 

territoriaalse koondumise kaardistust piirkondliku täpsusega  

– näitab, et tööturu osapooled ja asjaomased sidusrühmad on kaasatud aktiivselt 

kavandamisse; 

– sisaldab meetmeid üleminekuks hooldusasutustes pakutavatelt hooldusteenustelt 

kogukonnapõhisele hoolekandestruktuurile; 

– osutab selgesti eraldatuse ennetamise ja sellega võitlemise meetmetele kõikides 

valdkondades. 

Tervishoid: Riikliku ja/või piirkondliku tervishoiustrateegia olemasolu, millega tagatakse 

juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja majanduslikule jätkusuutlikkusele. 

– 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 järelvalvesüsteemi. 

– Liikmesriik on võtnud vastu raamistiku, milles esitatakse tervishoiule 

kättesaadavaks tehtud eelarvelised vahendid. 

 

 Diskrimineerimise vältimine, sooline võrdõiguslikkus ja puuetega inimesed on 
kantud eeltingimuste nimekirja . 

 



 Maaelu mõõde: mitte piisavalt hästi kajastatud. Peamine viide vaesuse kohta 
maapiirkondades on investeerimisprioriteedi "Füüsiliselt ja majandsulikult 
mahajäänud piirkondade toetus.“  
 

2 ) ESF kui vaesuse vähendamise eesmärgi täitmise fond 
 
ESF näeb oma suurenenud rolli täitmaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega seotud 
eesmärke : 

  sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine on selgelt 
tähistatud ühena neljast temaatilisest eesmärgist: nii läbi aktiivse kaasatuse , 
marginaliseerunud kogukondade integratsiooni, kui ka diskrimineerimise vastu 
võitlemise ja parandades juurdepääsu taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele teenustele, edendades sotsiaalset ettevõtlust ja kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiaid. 

  Minimaalselt  20 % rahadest sihtotstarbeliseks kasutamiseks määramine 
sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning vaesuse vastu võitlemiseks . 

 Integreeritud ühtsed lähenemisviisid, mis ühendavad erinevaid 
tööturumeetmeid, näiteks individuaalne toetus, nõustamine, juhendamine, 
juurdepääs üld- ja kutseharidusele ja koolitusele, samuti juurdepääs teenustele, 
eelkõige tervishoiu-ja sotsiaalteenustele, lastehoiule ja ITK teenustele. 

 sotsiaalse innovatsiooni edendamine (innovaatiliste lahenduste piloteerimine 
sotsiaalsetele vajadustele vastamiseks). 
 

 
Ühine strateegiline raamistik (CSF) ja ESF roll vaesuse vähendamisel 

 
 

 Aktiivse kaasamise edendamine ja süvalaiendamine tööhõive reformidesse, 
et parandada sotsiaal-ja töötushüvitiste piisavust, miinimumsissetuleku 
skeeme ( täiendava meetmena), pensioni-, tervishoiu -ja sotsiaalteenuste 
kättesaadavust. 

 Paljude teiste " kõrgete Euroopa väärtusega soovituslike tegevuste ", 
toetamine järgmistes valdkondades: marginaliseerunud kogukondade, 
näiteks romade, integratsioon (integreeritud levikuteed tööturul, juurdepääs 
sotsiaal -ja tervishoiuteenustele), võitlus diskrimineerimisega soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu. Samuti parandades juurdepääsu taskukohastele, 
jätkusuutlikele ja kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas tervishoiu-ja 
sotsiaalteenused, avalikes huvides osutatavad üldised teenused ning  
ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete toetamine. 

 
 
 

3) ERF: 3 "sotsiaalselt orienteeritud" prioriteeti 
 



• Tööhõive edendamine ja tööjõu mobiilsus (kuigi ei mainita kvaliteetset tööd 
või juurdepääsu tagamist ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele). 

• Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine 
(investeeringud tervisesse ja sotsiaalsesse infrastruktuuri, füüsiliselt ja 
majanduslikult mahajäänud piirkondade taaselustamine, sealhulgas 
taskukohane eluase, sotsiaalsete ettevõtete toetamine). 

•  Investeeringud oskustesse, haridus ja elukestev õpe, arendades hariduse 
infrastruktuuri. 
 

 
CSF ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) roll vaesuse vähendamisel 
 

 Investeeringud tervishoidu ja sotsiaalsesse infrastruktuuri, et 
parandada juurdepääsu tervishoiu-ja sotsiaalteenustele ning 
vähendada tervisealast ebavõrdsust, pöörates erilist tähelepanu 
ebasoodsas olukorras rühmadele nagu romad ja neile, keda 
ähvardab vaesus. 

 Toetab investeeringute tegemist lastehoiu, eakate hoolekande ja 
hooldusravi infrastruktuuri. 

 Investeeringutoetus sotsiaalmajade loomiseks marginaliseerunud 
kogukondadele, näiteks romadele ja kodututele integreeritud 
kavade raames, sealhulgas sekkudes ka haridusse, tervishoidu, 
spordirajatiste loomisse kohalikele elanikele ja tööhõivesse. 

 Toetab konkreetseid investeeringuid, mis on suunatud 
eemaldamaks juurdepääsu takistusi. 

. 
 

 
 

 1.1.3 . Parem vabaühenduste kaasamine  

 

1)Üldistes regulatsioonides: läbivad partnerluse põhimõtted 

- Vabaühendused peavad olema kaasatud partnerluslepingute ja aruannete koostamisse, 

alates rakenduskavade ettevalmistamisest kuni rakendamise, seire ja hindamiseni (sh 

osalemine seirekomisjonides). 

 - Komisjoni poolt loodav Euroopa tegevusjuhend partnerluseks. 

 

See dokument sätestab miinimumnõuded, mis käsitlevad: 

• Milliseid partnereid valida (vabaühenduste jaoks on olemas võimalus luua 

koordinatsiooniplatvorm – valida vabaühenduste ühine esindaja). 

• Partnerite kaasamise kavandamise protsessi (sealhulgas luuakse selged reeglid ja ajakava, 

tegevuste loetelu partnerite kaasamiseks). 



• Partnerite kaasamine rakendamise faasis (järelevalvekomiteede loomine, hääleõigus igal 

liikmel jne.) 

• Partnerite kaasamine hindamisprotsessi ( lähteülesande loomine; partnerluse printsiibi 

tõhususe hindamise jne ). 

• Abi andmine partneritele ( liikmesriike julgustatakse kasutama osa oma tehnilisest abist, 

et tagada täielik vabaühenduste kaasamine kogu struktuurfondide protsessi vältel ) . 

 

Siiski, enamik liikmesriike ei soovi, et see dokument oleks siduv. 

 

• Tehniline abi : 

- On konkreetselt Euroopa Komisjoni jaoks täitmaks oma eesmärke ( et rahastada uuringuid , 

aruandeid, ekspertide kohtumisi jne).  Liikmesriikide jaoks on veel siiani nende endi 

otsustada, kuidas nad seda kasutavad. Niisiis võivad korraldusasutused riiklikul tasandil teha 

tehnilise abi kättesaadavaks ka vabaühendustele. Lisateavet tehnilise abi kasutamise kohta 

vabaühenduste poolt jooksval programmiperioodil vt 3. peatükk pealkirjaga  

„Vabaühendused kasutavad fonde sotsiaalseks kaasatuseks“, samuti vaadake Terminite 

sõnastikku ja EAPN struktuurfondide käsiraamatut 2009-2011, lk. 28-30). 

• Üldised toetused: see on ka veel siiani liikmesriigi või korraldusasutuse otsustada, kas ja 

kuidas teha toetused kättesaadavaks ka vabaühendustele. Lisateavet vabaühenduste poolt 

hallatavate üldiste toetuste kohta saab 3. peatükist ning käesoleva käsiraamatu sõnastikust, 

samuti EAPN struktuurfondide käsiraamatust 2009-2011 , lk . 24-25). 

• Territoriaalse arengu edendamine läbi kogukonna juhitud kohaliku arengu , mille 

kavandavad ja viivad ellu kohalikud tegevusgrupid (kohalike sotsiaal- majanduslike huvide 

eest seisvad avaliku ja erasektori esindajad, sealhulgas vabaühendused, nagu LEADER).   

• Lihtsustatud jaotussüsteem : Eesmärk on soodustada ja hõlbustada ühtsete määrade ja 

ühekordsete summade kättesaadavust väikestele projektidele. 

 

2) Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 

• Püüdlus hõlbustada riikidevahelist koostööd ja üksteiselt õppimist läbi koordineeritud või 

ühistegevuse. 

• Annab tõhusust partnerluspõhimõttele: selge viide vabaühendustele kui asjaomastele 

partneritele rakenduskavade rakendamisel, võimalusega kasutada üldiseid toetusi ja 

vahendeid võimekuse tõstmiseks (aga ainult vähem arenenud piirkonnad). 

 

1.1.4. MÕNINGAID MURETTEKITAVAID STRUKTUURIMUUDATUSI 



 

• Makromajanduslik eeltingimuslikkus enne väljamaksmist. Eelarvepuudujäägiga 

liikmesriikidele, kes ei täida stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju, võidakse Euroopa Komisjoni 

poolt struktuurfondidest väljamaksmine peatada. 

• Kasvav fookus teemade ringile, mille tase sõltub regioonide kategooriast ja mis võib viia 

n.ö majanduskasvu soodustavate eesmärkide ( VKEde konkurentsivõime, innovatsioon, 

energiatõhusus, ITK jne ) ja mitte sotsiaalsete eesmärkide täitmisele, nt keskendutakse ainult 

majanduskasvule läbi tööhõive.  

 

1.2 . DISKUSSIOONI EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE : MIS ON 

KAALUL? 

 

Kui Komisjoni seadusandlikud ettepanekud olid esitatud, hakkasid Euroopa Parlament ja 

Nõukogu 2011 lõpus  arutama tulevaste struktuurfondide määrusi. Lõplikult võetakse 

määrused vastu 2012 lõpus, sest seal on vastakaid seisukohti mõnedes olulistes küsimustes 

kahe EL institutsiooni vahel. 

 

1.2.1. EUROOPA PARLAMENDI ( EP) TASANDIL 

Lühidalt, Euroopa Parlament on olnud siiani väga toetav Komisjoni õigusaktide ettepanekute 

suhtes, eriti kui tegemist on struktuurfondidest sotsiaalse kaasatuse edendamise ja vaesuse 

vastu võitlemise toetamisega ning vabaühenduste kaasamisega. 

Asjakohased Euroopa Parlamendi raportid on vastu võetud vastavalt EMPL komitees ESFi 

aruande kohta (raportöör Elisabeth Morin- Chartier , EPP), REGI komitees aruanne üldsätete 

kohta ( kaasettekandjateks Lambert Van Nistelrooij , EPP ja Constanze Angela Krehl , S & D) 

ja Euroopa Regionaalarengu Fondi aruande kohta (raportöör Jan Olbrycht , EPP) enne 

suvepuhkust . Kõik kolm aruannet tuleks hääletada täiskogu poolt 2013 alguseks. 

Kõige hämmastavamad punktid EP aruannetes on järgmised: 

 

Positiivsed aspektid : 

• Makromajandusliku eeltingimuslikkuse ühehäälne tagasilükkamine. 

• Toetus 20 % eraldamiseks ESFist kaasatuse edendamise ja vaesuse vähendamise jaoks. 

• Selge viide Euroopa partnerluse tegevusjuhendile. 

• Vabaühenduste võimekuse tõstmise laiendamine üleminekupiirkondadele ESF aruandes. 

• Täiendav investeerimisprioriteet temaatilise eesmärgi " Sotsiaalse kaasatuse edendamine 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-486.203%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-486.203%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-487.740%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-487.740%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-487.951%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN


ning vaesuse vastu võitlemine" all: "Edendada laste õigusi ja heaolu ". 

 

Negatiivsed aspektid: 

• Vahe tegemine kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel ja sotsiaal-majanduslike ja 

vabaühendustest osalejate vahel riskib lahjendada ette nähtud potentsiaalselt tugevat 

vabaühenduste rolli Komisjoni poolt ette nähtud partnerluse põhimõtetes;  

• liikmesriikidele antud suurem paindlikkus seoses minimaalse ESF eelarvega vähem 

arenenud piirkondades võimaldab 25 % saavutada üksnes riiklikul tasandil, mitte iga 

piirkonna tarbeks eraldi. Seda veel arutatakse Komisjoni ja liikmesriikide vahel,  kui toimub 

partnerluslepingute läbirääkimine . 

1.2.2 . UUSIM VERSIOON NÕUKOGU SEISUKOHAST EK ÕIGUSAKTIDE ETTEPANEKUTE 

SUHTES  

Osaline kokkulepe saavutati üldasjade nõukogu istungil 26. juunil 2012. Kõik erinevad 

elemendid ( temaatiline koondumine, finantsinstrumendid, tulemuslikkuse raamistik jms ) on 

saadaval järgmistes pressiteadetes SIIN . 

Järgmised asjaolud on väga murettekitavad: 

• Viide minimaalsele ESF eelarvele on kustutatud ja asendatud temaatilistele eesmärkidele 

seatud minimaalse osaga struktuurfondidest. Temaatilised eesmärgid on: tööhõive, 

sotsiaalne kaasatus ja haridus. Viide 20 % ESFist eraldatud osale sotsiaalse kaasatuse ja 

vaesuse vähendamine eesmärgile on endiselt alles, kuid sellega seoses on nüüd 

liikmesriikidele jäetud uus valik, mille kohaselt võib seda raha kasutada temaatilise eesmärgi 

elluviimiseks kui sotsiaalne kaasatus ja vaesuse vähendamine on selle üks aspekte. See 

muudatus on sisse viidud , et tagada maksimaalne paindlikkus struktuurfondide kasutamisel 

riiklikul tasandil. Selle mõju on,  et liikmesriigid võivad loota ERF raha kasutamisel sotsiaalse 

kaasatuse edendamiseks temaatilise eesmärgi all selle mahaarvamist miinimumosast.  Arvestades, et 

suur osa eelarvest on määratud Euroopa Regionaalarengu Fondi, võib see kaasa tuua ESFi 

kõrvalejäämise ja vähendada suurel määral selle minimaalset siduvat komponenti sotsiaalse 

kaasatuse ja vaesuse vähendamise eesmärgi jaoks. See tähendab ka , et liikmesriigid võivad 

eelisjärjekorras eelistada ERF rahastamist suurte infrastruktuuride (nt elamute) ehitamisel , et täita 

vaesuse vähendamise eesmärki , ning mitte investeerida inimressurssi näiteks teenuste kaudu 

Euroopa Sotsiaalfondist. 

• Sotsiaalsete eeltingimuste nõrgendamine: vaesusevastane eeltingimuse on piiritletud tööhõivega 

seotud meetmetega; partnerite kaasamine on üsna ebamäärane; viited mittediskrimineerimisele, 

soolisele võrdõiguslikkusele ja puudega inimestele on kustutatud ja komisjoni kui valvekoera rolli on 

vähendatud. 

• Partnerluse põhimõtte nõrgenemine: Nõukogu lükkas siduva iseloomuga partnerluse põhimõtte 

tagasi ja muutis seda (asendades tekstis "peavad " sõnaga " võivad " ), ning jättis välja viite Euroopa 

tegevusjuhendi koostöö kohta . 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/131209.pdf


Kokkuvõttes valmistuvad nii Euroopa Parlament kui Nõukogu sügisel 2012 täiskäigul lahinguks. 

 

OSA 2 
EAPN VÕTMESEISUKOHAD JA TEGEVUSED 

 

90-ndatest alates on EAPN osalenud lobitöös ELi institutsioones, et toetada sellise õigusliku 

raamistiku loomist struktuurfondidele, mis asetab võitluse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu selle 

keskmesse. EAPN rahvuslikud võrgustikud ning Euroopa organisatsioonid tegid tihedat koostööd 

tugevama vabaühenduste kaasamise protsessi nimel struktuurfondidesse nii riiklikul kui Euroopa 

tasandil, ning selle nimel, et vabaühendustel oleks õigeaegselt juurdepääs asjakohasele infole kõigis 

struktuurfondide etappides.  

2.1 . EAPN seisukohad praegusel programmiperioodil 2007-2013 

 

EAPN oli üsna rahul 2007-2013 struktuurfondide õigusraamistikuga, mis oli arvesse võtnud mõned 

meie ettepanekud, et tugevdada fondide sotsiaalset mõõdet ning partnerluse põhimõtet 

kodanikuühiskonnaga. Selle kohta, kuidas struktuurifonde on rakendatud, on EAPNil aga hoopis 

kriitilisem seisukoht. EAPN liikmete seisukohast ei ole struktuurifondid jooksval programmiperioodil 

kaugeltki saavutanud oma potentsiaali, et edendada sotsiaalset kaasatust. Peamised põhjused on 

järgmised: 

 vähene partnerluse põhimõtte ja vägagi kasulike globaalsete toetuste kasutamine.  

 vähene tehnilise abi kasutamine ja suutlikkuse suurendamine, mis muudab juurdepääsu 

rahastamisele sotsiaalvaldkonna vabaühenduste jaoks keeruliseks. 

 mitterahuldav vabaühenduste kaasamine järelevalvesse, mis hoiab neid liiga kaugel 

otsustusprotsessist. 

 nõrk riikidevaheline mõõde EQUAList programmi süvalaiendamise ebaõnnestumise tõttu. 

 nõrk struktuurfondide haldamine, mis takistab Euroopa Komisjonil omamast tõhusat järelevalvet 

struktuurfondide ja nende panuse üle sotsiaalsesse kaasatusse.  

 aeglane ja ebatäielik Ühtekuuluvuspoliitika ümberkorraldamine vastuseks majanduskriisile. 

 2.2 . EAPN TULEMUSED 

 

Selleks, et aidata rahvuslikel võrgustikel osaleda kõikidel etappidel struktuurfondide protsessides, on 

EAPN avaldanud järgmised konkreetsed dokumendid : 

 eelmise ja praeguse programmiperioodi jooksul 

 EAPN struktuurfondide manuaal: 3 väljaannet on trükitud. 

 2009 : EAPN struktuurfondide manuaal 2009-2011 (EN / FR) . 

 2006 : Manuaal Euroopa Liidu struktuurfondide haldamise kohta, 2. trükk ( saadaval EN , FR, PT , PL, 

HU ja BG - kliki siia ) . 

http://www.eapn.eu/en/news-a-events/publications/eapn-books/860-eapn-book-eapn-structural-funds-manual
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-books/eapn-manual-on-the-management-of-the-european-union-structural-funds-2nd-edition


 1999 : 1. trükk (küsige EAPN sekretariaadist lähemalt ). 

 Uuring struktuurfondide panuse hindamiseks sotsiaalsesse kaasatusse, oktoober 2009 - 

The contribution of Cohesion Policy to social inclusion - What role for social NGOs? EAPN mid-term 

assessment of the current programming period and perspective for post-2013 (EN/FR)  

 Teejuht sotsiaalse kaasatuse näitajatesse, jaanuar 2008 Developing social inclusion indicators for 

the structural funds - EAPN Guide for social inclusion NGOs and other Monitoring Committee 

members (EN/FR)  

 

 Järgmisel programmiperioodil (2014-2020) 

 

 A Response to the Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion of the European 

Commission (EN, IT), January 2011.. 

 EAPN seisukohti Komisjoni õigusaktide ettepanekute suhtes järgmisel programmiperioodil : EAPN 

Response to the Commission’s legislative package for the EU Cohesion Policy 2014-2020  

The ongoing Joint Campaign EU Money for Poverty Reduction NOW! 

 

Jätkuv ühiskampaania ELi raha eest vaesuse vähendamise KOHE! 

 

 

EAPN korraldab koos 17 teise sotsiaalvaldkonna vabaühendusega kampaaniat „EU Money for 

Poverty Reduction NOW!“, et kutsuda liikmesriike üles austama endale võetud kohustusi vähendada 

vaesust ning tagada selleks vajalike ELi vahendite eraldamise. 

Oktoobris 2011 tegi Euroopa Komisjon määruse eelnõu ettepaneku järgmiseks ühtekuuluvuspoliitika 

perioodiks . Selles ettepanekus on ühtekuuluvuspoliitika eelarvest pühendatud Euroopa 

Sotsiaalfondile (ESF ) minimaalne osakaal 25% ja vähemalt 20 % ESFi eraldataks sotsiaalse kaasatuse 

edendamiseks ja vaesuse vastu võitlemiseks. Seda tervitati sotsiaalvaldkonna vabaühendustepoolt 

kui konkreetset ettepanekut anda panus kokkulepitud vaesuse vähendamise eesmärki Euroopa 2020-

s. Uskumatu, kuid 26 27st liikmesriigist tundub olevat valmis seda ettepanekut tagasi lükata.  

http://www.eapn.eu/images/docs/policy%20paper_social%20inclusion%20survey_05%2010%2009final.pdf
http://www.eapn.eu/images/docs/policy%20paper_social%20inclusion%20survey_05%2010%2009final.pdf
Developing%20social%20inclusion%20indicators%20for%20the%20structural%20funds%20-%20EAPN%20Guide%20for%20social%20inclusion%20NGOs%20and%20other%20Monitoring%20Committee%20members%20(EN/FR)
Developing%20social%20inclusion%20indicators%20for%20the%20structural%20funds%20-%20EAPN%20Guide%20for%20social%20inclusion%20NGOs%20and%20other%20Monitoring%20Committee%20members%20(EN/FR)
Developing%20social%20inclusion%20indicators%20for%20the%20structural%20funds%20-%20EAPN%20Guide%20for%20social%20inclusion%20NGOs%20and%20other%20Monitoring%20Committee%20members%20(EN/FR)
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-reports/response-to-the-fifth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion-of-the-european-commission
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-position-papers-and-reports/response-to-the-fifth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion-of-the-european-commission
http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eu-money-for-poverty-reduction-now


Vabaühenduste poolt algatatud kampaania EU Money for Poverty Reduction NOW! püüab tagada :  

 vähemalt 25 % eraldamise ühtekuuluvuspoliitika eelarvest Euroopa Sotsiaalfondile ( ESF) ;  

 vähemalt 20% ESFi vahendite eraldamise sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja vaesuse 

vähendamiseks.  

 Kampaania koduleht on siin (EN / FR) .  

 Kõrvuti läbiviidud algatustega ELi ja liikmesriikide tasandil, on selle kampaania eesmärk koguda nii 

palju toetust kui võimalik läbi petitsiooni Avaaz (EN / FR / ES / DE / PT / IT) .  

 Kampaania infoleht on olemas ka (EN / FR / DE / ES / IT / NL / EE / PT) . 

 

OSA 3 

 

NÕUANDED 

 

3.1. Tunne oma koostööpartnereid 

 

Kõige otsesem samm on võtta ühendust oma riiklike asutuste (Rahandusministeeriumi ja / või 

vastutava Sotsiaalministeeriumi (ESF) ja Siseministeeriumiga (ERF), et teada saada, kuidas nad 

protsessi arendavad ning milline on võimalik koostöö ja panuse andmine. Mõnes liikmesriigis on 

mitteametlikud konsultatsioonid juba alanud. Niisiis, palun võtke ühendust ametnikega, et 

saada teada Komisjoni vaateid oma riigis, ning neid koostöös riigiaasutustega ära kasutada. 

Allpool on nimekiri allüksuste juhtide kontaktidega regionaalses peadirektoraadis (ERF) ja 

tööhõivevaldkonnas (ESF). Need aitavad teil leida Desk Officeri, kes on vastutav teie riigis. 

 

KONTAKTANDMED EL tasandil 

 

Üksuste juhid  DG REGIO  Üksuste juhid  DG EMPL  
BELGIA, PRANTSUSMAA, 
LUKSEMBURG  

german.granda@ec.europ
a.eu  
 

BELGIA, PRANTSUSMAA, 
LUKSEMBURG, HOLLAND 

mailto:themistoklis.galeros
@ec.europa.eu 

IIRIMAA, 
ÜHENDKUNINGRIIGID  

agnes.lindemans@ec.euro
pa.eu  

IIRIMAA, 
ÜHENDKUNINGRIIGID 
KREEKA, KÜPROS 

mailto:filip.busz@ec.europ
a.eu 

SAKSAMAA, HOLLAND  marc-
eric.dufeil@ec.europa.eu  

SAKSAMAA, AUSTRIA, 
SLOVEENIA  

mailto:jader.cane@ec.euro
pa.eu 

TŠEHHI  jack.engwegen@ec.europa
.eu  

HISPAANIA, PORTUGAL,  
UNGARI  

mailto:georges.kintzele@e
c.europa.eu 

SLOVAKKIA  mailto:christopher.todd@ec.europa.eu 

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eu-money-for-poverty-reduction-now
http://www.eapn.eu/fr/what-we-do/nos-campagnes/les-moyens-necessaires-doivent-etre-alloues-a-la-reduction-de-la-pauvrete-maintenant
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
https://secure.avaaz.org/es/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
https://secure.avaaz.org/de/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
https://secure.avaaz.org/po/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.avaaz.org/it/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-eapn.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-fr.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-de.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-es.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-it.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-nl.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-estonian.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/campaigns/leaflet-campaign-EAPN-pt.pdf
mailto:german.granda@ec.europa.eu
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UNGARI  mailto:marco.orani@ec.europa.eu 

HISPAANIA  mailto:andrea.mairate@ec.europa.eu 

PORTUGAL  mailto:judit.torokne-rozsa@ec.europa.eu 

ITAALIA, MALTA  mailto:willebrordus.sluijter
s@ec.europa.eu 

ITAALIA, TAANI, ROOTSI mailto:nicolas.gibert-
morin@ec.europa.eu 

POOLA  mailto:patrick.amblard@ec
.europa.eu 

POOLA, SLOVAKKIA, 
TŠEHHI  

mailto:aurelio.cecilio@ec.e
uropa.eu 

EESTI, SOOME, LÄTI  mailto:marc.botman@ec.e
uropa.eu 

EESTI, SOOME, LÄTI, LEEDU mailto:jiri.svarc@ec.europ
a.eu 

LEEDU, ROOTSI,  mailto:dorota-kalina.zaliwska@ec.europa.eu 

  

TAANI 

RUMEENIA  mailto:angela.martinez-
sarasola@ec.europa.eu 

RUMEENIA, BULGAARIA, 
MALTA  

mailto:philippe.hatt@ec.europ
a.eu 

BULGAARIA  mailto:renaldo.mandmets@ec.europa.eu 

KREEKA, KÜPROS mailto:sabine.bourdy@ec.europa.eu 

AUSTRIA, SLOVEENIA  mailto:georgios.yannoussis@ec.europa.eu 

 

RUMEENIA  mailto:angela.martinez-
sarasola@ec.europa.eu 

RUMEENIA, BULGAARIA, 
MALTA  

mailto:philippe.hatt@ec.europ
a.eu 

BULGARIA  mailto:renaldo.mandmets@ec.europa.eu 

KREEKA, KÜPROS mailto:sabine.bourdy@ec.europa.eu 

AUSTRIA, SLOVEENIA  mailto:georgios.yannoussis@ec.europa.eu 

Lisateabe saamiseks palun kliki siia . 

 

RIIKLIKUD KONTAKTANDMED  

 

 Kui soovite leida oma ESFi korraldusasutust, palun klikkige siia.  

 Kui soovite leida oma ERF korraldusasutust, palun klikkige siia. 

 

3.2 . OLE INFORMEERITUD! 

 

Kogu info ja uuendused ELi tasandil on kergesti kättesaadavad järgmistel veebilehtedel : 

 Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud on leitavad järgmistelt linkidelt: 

• Ühise strateegilise raamistiku eelnõu (I osa , II osa) 

• Euroopa tegevusjuhendid ( Komisjoni talituste töödokument ) 

• Struktuurfondide eelnõu ühised sätted  

• ESFi käsitleva määruse eelnõu 

• ERF määrus 

• Ühtekuuluvusfondi määruse eelnõu 

 

Kui soovite saada rohkem teavet kõikide teiste struktuurfondide määruste eelnõude kohta, 

palun klikkige siia . 

 Euroopa Parlamendi aruanded: 

• Kõikide struktuurfondide üldsätete aruanne ( Lambert van Nistelrooij , EPP ja Constanze 

Angela Krehl , S & D). 

• ESF aruanne ( Elisabeth Morin- Chartier , EPP) . 
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• ERF aruanne ( Jan Olbrycht , EPP) . 

 

 Viimane versioon Euroopa Nõukogu seisukohast EL õigusaktide ettepanekute suhtes ( mis 

võeti vastu üldasjade nõukogu istungil 26. juunil ). Kõik erinevad elemendid ( temaatiline 

koondumine , finantsinstrumendid, tulemuslikkuse raamistik) on saadaval järgmistes 

pressiteadetes siin . 

Riiklikul tasandil on oluline nõuda läbipaistvat konsulteerimisprotsessi koos selge ajakavaga ning 

püüda nii palju võimalik, saada kaasatud. 

 

3.3 . ANALÜÜSI TULEMUSTE SAAVUTAMIST JA TUNNE  PROTSESSI 

 

Esiteks, on väga oluline kindlaks teha oma kodumaal struktuurfondide kasutamise nõrgad kohad 

Euroopa 2020 sotsiaalsete eesmärkide täitmisel (vaesuse vähendamine , tööhõive ja haridus ). 

Struktuurifondid on kindlalt seotud kas riiklike reformikavade või riikidele esitatud soovitustega 

(valik tehakse pärast lõpliku kokkuleppe saavutamist makromajanduslike tingimuslikkuse üle). 

On 3 allikat, mis aitavad teid teie töös: 

 

•  EAPN raport: An EU worth defending – Beyond austerity to social investment and inclusive 

growth: EAPN analysis of the 2012 National Reform Programmes (NRPs) and National Social 

Reports (NSRs)  ( eriti lk 58-65 ). Et hinnata puudujääke, juhendavad järgmised kaks küsimust 

teid selles töös: 

• Kui palju on struktuurifonde kasutatud vaesuse vähendamiseks ja muudeks sotsiaalseteks 

eesmärkideks, sh tööhõive ja hariduse eesmärkideks? Millisele eesmärgile on pööratud rohkem 

tähelepanu? 

• Kuivõrd struktuurfondidest toetatakse tõhusat integreeritud lähenemist sotsiaalsele 

kaasatusele (st aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviisi , toetades juurdepääsu 

kvaliteetsele tööle, piisavat miinimumsissetulekut, õppimist ja juurdepääsu kvaliteetsetele 

teenustele) ? 

• EAPN ettepanekud riiklike reformikavade 2012 riigipõhiste soovituste kohta. Struktuurifonde 

tuleks kasutada liikmesriikide makromajandus-, tööhõive -ja sotsiaalpoliitika toetamiseks, et 

saavutada sotsiaalne Euroopa 2020. 

• Komisjoni riikide teabelehed, milles kirjeldatakse tehtud edusamme , mida liikmesriigid on 

teinud Euroopa 2020 elluviimisel.  

 

Regionaalpoliitika peadirektoraat on kooskõlastanud ( koos sisenditega põllumajanduse, 

kalanduse, regionaalpoliitika ja tööhõive peadirektoraadist sotsiaalse kaasatuse ja tööhõive 

aspekte kommenteerides ) Komisjoni seisukohavõttude koostamise iga liikmesriigi kohta. See 

peaks käivitama mitteametliku arutelu liikmesriikidega käesoleva aasta sügisel enne 

rakenduskavade ja partnerluslepingute kavandatud vastuvõtmist. Kõnealune dokument suunab 

liikmesriikide tulevase programmi struktuuri ja prioriteedid. Samuti valmistab ette 

läbirääkimiste mandaadi, mis toetab Komisjoni ja iga liikmesriigi arutelu rakenduskavade kohta. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-487.951%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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Umbkaudne ajakava 

 

  oktoober - detsember : arutelud liikmesriikides, lähtudes Komisjoni seisukohavõtust . 

  2012 aasta lõpuks: eeldatav kokkulepe Nõukogus ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika suhtes. 

  jaanuar - veebruar 2013 : hääletus struktuurfondide määruse üle ( ühissätted , ESF, ERF  ) 

täiskogul Euroopa Parlamendis. 

  1. kvartalis 2013 : määruste vastuvõtmine ja CSF, läbirääkimise volituste töödokumendi 

vastuvõtmine. 

 

 

3.4 . ARENDAME LOBITÖÖ STRATEEGIAT 

 

Kui te tahate edukamalt mõjutad oma riiklikke asutusi, on kasulik mõelda strateegia peale.  

See võib näiteks hõlmata: 

•  Oma eesmärkide selgitamist: mida te konkreetselt tahate saavutada ( välja töötada vari 

rakenduskavad, peamised sõnumid, olla osaleja rakenduskavade töörühmas, vastata siseriiklikele 

konsultatsioonidele)? 

•  Peamiste eesmärkide ja ajakava väljaselgitamist oma sisendi andmiseks: sisendi puhul kehtib 

reegel: mida varem, seda parem . Mitteametlikud konsultatsioonid on mõne liikmesriigi jaoks juba 

alanud. 

•  Oma versioonide väljatöötamist rakenduskavadest: eespool nimetatud analüüsi põhjal koosta oma  

põhisõnum pädevatele ministeeriumitele ja asutustele oma peamistest muredest ning sinu poolt 

välja pakutud lahendustest. Selles osas leiate lisadest näidismalli, mis annab mõned soovitused, 

kuidas siduda vaesuse vähendamise eesmärki oma rakenduskavasse. Võite kohandada EAPN 

võtmesõnumeid ( toodud punktis 5 ), vastavalt oma riigi tingimustele ja tegelikule olukorrale . 

•  Kuidas soovite jätkata? Olge proaktiivsed! 

    - Kaasake oma liikmeid ( valitsusväliseid organisatsioone või piirkondlikke võrgustikke ),    

korraldades treeninguid 

    - Määrake kindlaks peamised liitlased ( teised sotsiaalse või keskkonna suunitlusega 

vabaühendused ja võrgustikud, sotsiaalpartnerid, kohalikud omavalitsused), jagage teavet, vaadake, 

mis on võimalikud ühised puutepunktid, et arendada ühistegevust. 

   - Arendage ühisalgatusi: võtke ühendust riiklike asutustega, korraldage koosolekuid, looge 

seirekomitee. 

 

Mõned EAPN riiklikud võrgustikud, nagu Hispaania ja Saksamaa , on juba algusest peale edukalt 

mõjutanud rakenduskavade projekteerimist ning nende edu on tulnud koordineeritud lobitöö 

strateegia kasutamisest. Võite kasutada neid näiteid inspiratsiooniallikana või kontakteeruda 

nendega otse. Täpsema info saamiseks vt osa 4. alapealkirja „Näiteid headest praktikatest  “. 



 

OSA 4 

 
NÄITEID HEADEST PRAKTIKATEST   

 

Läbirääkimiste protsessis riigi tasandil kaasalöömine on jätkuvalt suur väljakutse sotsiaalvaldkonna 

vabaühendustele. Siiski on jooksval programmiperioodil 2007-2013 suutnud mõni MTÜ juhitud 

algatus edukalt tagada, et riiklikud asutused on võtnud struktuurfondide programmi projekteerimisel 

arvesse ettepanekuid, mille eesmärk on olnud paremini edendada sotsiaalset  kaasatust. Selles 

sektsioonis leiad 3 head näidet vabaühenduste seotusest läbirääkimiste protsessi erinevatel 

tasanditel : 

 

  Euroopa võrgustiku loomine, mille eesmärk on edendada romade kaasamist läbi struktuurfondide 

kasutamiste ( Juhtumianalüüs 1 : EURoma / Fondación Secreteriado Gitano Hispaanias ). 

 Spetsiaalse ESF allprogrammi loomine sotsiaalteenuste valdkonna töötajatele, sealhulgas 

tugiteenuste osutamine ( Juhtumianalüüs 2 : Tail Wind Saksamaal). 

 Osalemine uue inimressursside arendamise rakenduskava väljatöötamise protsessis 

(Juhtumianalüüs 3 : National Network for Children Bulgaaria ). 

 

Tutvustades neid häid näiteid, tahab EAPN anda teile ülevaate sellest, mida saate küsida oma 

juhtorganitelt veendumaks, et vaesuse vähendamise eesmärk kajastub strateegilisel tasandil läbivalt 

uues struktuurfondide programmiperioodis ning on tõeliselt kaasav ja alt-üles protsess. 

 

I. Fundación Secretariado Gitano , EURoma Network 

 

Nimi ja võrgustik : Carolina Fernández tehnilise sekretariaadi juhataja / Fundación Secretariado 

Gitano ( FSG ) / EURoma võrgustik (Euroopa sotsiaalse kaasamise ja romide struktuurfondide 

raames). 

Kontaktandmed: carolina.fernandez@gitanos.org/ info@euromanet.eu/ www.euromanet.eu 

 

Lühikirjeldus 

FSG (Hispaania vabaühendus, mis töötab romade küsimustega 30 aastat ) tegi  ettepaneku Hispaania 

ESFi korraldusasutusele (MA) aastal 2007 ühiselt käivitada võrgustik, mille eesmärk on edendada 

nende struktuurfondide kasutamist romade kaasamiseks. Ettepanek oli ära kasutada Hispaania 

kogemust vahendite kasutamisel sel eesmärgil aastatel 2000-2006 läbi Fight against Discrimination 

programmi. FSG, kui toetuse taotleja, OP tehnilise abi ja riikidevahelise ja piirkondadevahelise 

koostöö koordinaator aastatel 2007-2013 tegutses kui tehniline sekretariaat. 

EURoma alustas tööd aastal 2008 ja koosnes 12 liikmesriigist ( need, kellel on suurem romade 

osakaal). Võrgustiku liikmed on riiklikud ametiasutused: ESF ja ERF rakendusasutused ja avalik-

õiguslikud asutused, kes vastutavad roma küsimustega tegelemise eest. Euroopa Komisjonil on 

mailto:carolina.fernandez@gitanos.org
mailto:info@euromanet.eu
http://www.euromanet.eu/


oluline roll võrgustikus pideva osalemise ja sisendite andmise kaudu nõukogu töögruppidesse (DG 

EMPL, DG REGIO ja DG JUST ) . 

Võrgustiku põhieesmärgid: toetada ideed, et struktuurifondid ei ole pelgalt finantsinstrument, vaid 

poliitika kujundamise vahend, mis aitab kaasa romade küsimuste  süvalaiendamisele poliitikasse; 

romade kaasamise ühise lähenemise väljatöötamisse; fondide kasutamise suuremale tõhususele ning 

- mõjule tulemuste saavutamisel rohujuure tasandil. 

 

Võrgustiku loodav lisaväärtus 

 

•  Romade küsimused on asetatud struktuurfondide kasutamise kavasse ning tegevustele on 

võrgustiku poolt pakutud ka sisu.  

• Tõhus strateegiate, algatuste ja lähenemiste jagamine nii horisontaalselt ( liikmesriikide vahel , 

eri täitevasutused) kui vertikaalselt ( administratiivsete tasemete vahel) , et tagada parem 

kooskõlastamine ja sünergia ning see, et raha jõuab kohalikule tasandile ning saavutatakse 

positiivsed muudatused romade elutingimustes . 

• Jõuda kodanikuühiskonna osalejate ja kohalike / piirkondlike haldusasutusteni ning 

rahvusvaheliste organisatsioonideni, et luua dünaamiline huvigruppide kaasamine võrgustiku 

sees ja väljaspool seda. 

 

EURoma on töötanud välja konkreetsed tooted ja vahendid et realiseerida eelnimetatud 

püüdlusi : 

• EURoma on vahearuandes (2010) analüüsinud SF kasutamist romade kaasamiseks ja erinevaid 

SF juhtimise mudeleid liikmesmaades, samuti teinud ettepanekuid ELile ja teistele 

liikmesriikidele. 

• Poliitikapaberid, taustadokumendid ja teabelehed liikmesriikide struktuurfondide haldamise 

mudelitest romadega seoses; etniliste andmete kogumise küsimused; viited liikmesriikides 

rakendatavatele struktuurfondidest rahastatavatele riiklikele romade integratsioonipoliitikatele; 

riiklikud ja kohalikud parimad praktikad. 

• Seisukohavõtud tulevasel programmeerimisperioodil ja rahvuslikus arengukavas . 

• Omavalitsustele ja piirkondlikele üksustele suunatud juhendid struktuurfondide kasutamiseks 

romade kaasamise projektide läbiviimiseks ja praeguse ja järgmise struktuurfondide 

programmiperioodi planeerimise protsessi parandamiseks. 

 

Peamised takistused 

Mis puudutab struktuurfondidesse ja romade kaasamisse: vähene poliitiline huvi ; lõhe 

planeerimise ja rakendamise osas fondide kasutamisel romade kaasamiseks ; piiratud 

kooskõlastamine peamiste sidusrühmadega; vähene haldus-ja juhtimissuutlikkus osalejate 

paremini positsioneerimisel romade kogukonnani jõudmiseks (vabaühendused, kohalikud 

ametiasutused). 

Seoses võrgustikuga: poliitilise tahte puudumine kõrgeimal tasandil; tugev romasid esindavate 

isikute osalus ja pühendumus võrgustikus, kuid piiratud institutsiooniline mõju võrgustiku 

tegevusele ( keeruline jõuda poliitikakujundajateni ja seega mõjutada poliitilisi otsuseid). 



 

II . Saksamaa , Euroopa Sotsiaalfondi alaprogramm "Tail Wind "  

 

Nimi ja võrustik : Andreas Bartels , Workers’ Welfare Association ( AWO ) liige, ESF 

seirekomisjoni liige Saksamaal ja vastutab ESF alaprogrammi " Tail Wind " realiseerumise eest . 

Programm on mõeldud sotsiaalseid teenuseid osutavatele töötajatele Saksamaal ( 

www.bagfw.de ) 

Kontaktandmed: Andreas Bartels , peaspetsialist Euroopa asjades Arbeiterwohlfahrt 

Bundesverband e.V - Andreas.bartels@awo.org / www.awo.org. 

 

ESF tugikontor Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e . V. Oranienburger 

Str. 13-14 , 10178 Berliin, Saksamaa - regiestelle@bag-wohlfahrt.de / www.bagfw-esf.de 

 

Lühikirjeldus 

Saksa mittetulundusühingud kasutavad üldises föderaalses rakenduskavas 

hoolekandeasutustele mõeldud spetsiaalset ESF alaprogrammi nimega " Tail Wind - 

sotsiaalteenuste osutajatele", mille aluseks on praeguse ESF regulatsiooni kohaselt  

partnerlusartikkel 5.3 - " Hea partnerlus- ja haldustava ". 

Töö-ja sotsiaalküsimuste ministeerium ja mitteametlik Welfare Association rakendavad 

alamprogrammi " Tail Wind" sotsiaalmajanduslike organisatsioonide personali arenguks ( " 

partnerluslähenemine"). Toetuse saajateks on heakskiidu saanud hoolekandeasutuste ja – 

ühenduste töötajad. 

Programmi elluviimiseks moodustati Tehnilise Abi rahastusest programmitoetuse kontor ja 

juhtgrupp, mis vastutab partnerlusel põhineva programmi eest . Programmi rahastamine: € 60 

miljonit kogu rahastamisperioodil ( 2007-2013 ). 

 

Lisaväärtus 

• Tail Wind on üks 4-st partnerlusprogrammist praegusel rahastamisperioodil Saksamaal. 

Partnerprogrammid on tugevate valitsusväliste organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja  töö-ja 

sotsiaalministeeriumi vaheliste läbirääkimiste tulemus. 

• Kaheosaline protsess : üks sisu loomiseks ja teine selle heakskiitmiseks. 

• Võrdne esindatus juhtgrupis. 

• Projektide ning temaatiliste võrgustike järelevalve. 

• Mõju kogu sektorile, jätkusuutlikkus tagatud tugiameti poolt ka  pärast programmi lõppu. 

 

Peamised takistused 

• Erinevad seisukohad toetuse kasutamise reeglite suhtes. 

• Erinevad vaated hinnanguid esitatud taotlused . 

• juhtimise probleemidega ja haldamine Sotsiaalfondist rahastatavaid projekte. 

 

Senised arengud 

http://www.bagfw.de/
mailto:Andreas.bartels@awo.org
http://www.awo.org/
mailto:regiestelle@bag-wohlfahrt.de
http://www.bagfw-esf.de/


Eraldiseisvalt järgmise programmiperioodi arutlustest EK ja EN tasandil, Saksa Töö-ja 

Sotsiaalministeerium järgib partnerluskokkuleppe põhist lähenemist ning kutsub kõiki praeguse 

perioodi planeerimisele kaasatud partnereid töötubadesse, et arutada uusi 

partnerlusprogramme. Mitteametlik Welfare Association osaleb neis ja esineb 2 ettepanekuga: 

•  tugevdada perede sotsiaalset integratsiooni ja nende isikute tööhõivevõimet, kes on 

tööturust kõige kaugemal, läbi aktiivse kaasamise (koostöös riikliku vaesuse konverentsiga 

vaesuse vähendamiseks ); 

• käsitleda demograafilisi muutusi ja tugevdada sotsiaalteenuseid osutava personali ja uute 

huvitatud isikute kohanemis- ja tööhõivevõimet ja ning säilitada / suurendada tööhõive määra. 

 

III . Bulgaaria , National Network for Children ( NNC ) kui  Bulgaaria 

inimõiguste organisatsioonide üldine esindaja temaatilises rühmas, mis on 

loodud uue rakenduskava "Inimressursside areng" ( OPHRD ) jaoks. 

 

Nimi ja võrgustik: Dilyana Giteva , National Network for Children ( NNC ), Bulgaaria 

Kontaktandmed: office@nmd.bg / dilyana_giteva@yahoo.com/ http://nmd.bg/en/ 

Tzar Simeon 55 , 1000 , Sofia, Bulgaaria 

 

Lühikirjeldus 

Juunis 2012 kutsus Töö-ja Sotsiaalpoliitika Ministeerium ( MLSP ) MTÜsid osalema rakenduskava 

" Inimressursside arendamine 2014-2020 " ( OPHRD ) disainimises. NNC kandideeris esindamaks 

gruppi „Fundamental Human Rights and Freedoms“. Pärast ministeeriumipoolset ametlikku 

valikumenetlust sai NNC Bulgaaria inimõiguste organisatsioonide üldesindajaks selles 

temaatilises rühmas. Esimene temaatilise rühma organisatsiooniline koosolek oli 10. augustil 

2012. Kohe pärast esimest koosolekut võttis NNC endale ülesandeks koondada ressursse ja 

toetada oma 106 liiget ning alustas jõupingutusi ühendamaks jõud teiste sama temaatilise 

rühma MTÜ liikmetega, et saavutada kõigi kodanikuühiskonna esindajate selge ühine seisukoht 

põhiküsimustes, nagu põhiõiguste austamine ning mittediskrimineerimine, õigused ja 

marginaliseerunud rühmade integratsioon, laste õigused, kohustuste täitmine vastavalt ÜRO 

puuetega inimeste konventsioonile jne 

 

Lisandväärtus 

Vabaühendused valiti ( läbipaistva menetluse kaudu ) osalejateks esmakordselt OPHRD 

väljatöötamise protsessis Bulgaarias. Võttes arvesse , et läbirääkimiste protsess on alles alanud , 

on NNC juba esitanud ettepanekud uueks OPHRD 2014-2020-ks ning on samuti teinud 

ettepanekuid konkreetsete eesmärkide , sihtrühmade, toetatavate tegevuste ja toetusesaajate 

suhtes. Ettepanekud koostasid NNC liikmed ja nad vastavalt ka toetavad neid ettepanekuid. 

Peamised takistused 

Hääleõiguslikke kodanikuühendusi on temaatilises rühmas ainult umbes 10 74-st liikmest. Teine 

probleem on ministeeriumi poolt antavad liiga lühikesed vastamistähtajad dokumentidele, 

võttes arvesse teema keerukust ja vajadust konsulteerida võrgustiku liikmete ja teiste 

mailto:office@nmd.bg
mailto:dilyana_giteva@yahoo.com
http://nmd.bg/en/


vabaühenduste liikmetega, kes kuuluvad töörühma . Olulise panuse andmine protsessi eeldab 

põhjalikke teadmisi ELi õigusaktidest ja poliitikatest, mis käsitlevad struktuurifonde ja oskusi 

valdkonna projektide väljatöötamisel ja programmeerimisel, mis omakorda nõuab palju 

õppimist ja koolitust. 

 

OSA 5 

 
 

EAPN PÕHISÕNUMID 

 

 

 Kaitsta Komisjoni ettepanekut Euroopa Liidu eelarve suhtes, et tagada struktuurfondide panus 

vaesuse vähendamise eesmärki. 

 Toetame, et minimaalselt 25 % struktuurfondide eelarvest läheks Euroopa Sotsiaalfondi ( ESF). 

 20 % eriotstarbeks määramise süsteemi tuleks kasutada kõikides rakenduskavades 

vähendamaks vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. See raha peaks täitma vaesuse vähendamise 

eesmärki ning edendama aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviise ( juurdepääsu 

kvaliteetsetele töökohtadele ja toetama piisavat miinimumsissetulekut ) , mitte ainult minema 

negatiivsete aktiveerimispoliitikate tarbeks . 

 Tuleb luua selged suuniseid Komisjonilt liikmesriikidele selle kohta, kuidas struktuurfondide 

abil tuleks täita vaesuse vähendamise eesmärki integreeritud ja sotsiaalselt kaasavate 

lähenemisviiside (eelkõige aktiivse kaasamise )  kaudu ESFist , ERFist ja teistest 

ühtekuuluvusfondidest. 

  Tugevdada partnerluse põhimõtet kõigi struktuurfondide protsessi etappides (nii 

partnerluslepingutes kui rakenduskavades ), kõigi osapooltega võrdsetel alustel, sealhulgas 

toetades Euroopa tegevusjuhendit partnerluse kohta ja teha fondid kättesaadavamaks 

väikestele vabaühendustele (koos kohandatud toetuste ja tehnilise abi kavade ). 

 Tagada nõuetekohane järelevalve protsess struktuurfondide tõhusa kasutamise üle Euroopa 

2020 strateegia elluviimisel, nii riiklikes reformikavades kui riiklikus sotsiaalraportis. 

  Omistada võrdne tähtsus igale Euroopa 2020 peaeesmärgile ning anda selleks vajalikud 

vahendid struktuurfondidest. 

  Solidaarsus vaesemate piirkondadega, mitte topelt karistus ! – EI makromajanduslikule 

tingimuslikkusele, pigem eelistada siduvat sotsiaalset eelkontrolli sotsiaalse kaasatuse ja 

vaesuse vähendamise eesmärkide puhul, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, 

mittediskrimineerimist ning algusest peale veendumist, et kõik programmid on sotsiaalselt 

kaasavad . 



 Arendada sotsiaalse kaasamise süvalaiendamise klausel ja sotsiaalne hindamine , mis põhineb 

kõvadel ja pehmetel sotsiaalsetel näitajatel . 

 

 

TERMINITE SÕNASTIK 
(Värviliselt uuendused, mis võetakse kasutusele järgmise programmiperioodi jooksul) 

Võimekuse tõstmine  Mehhanism, mille eesmärk on suurendada üldist 

organisatsioonide (sealhulgas vabaühenduste) 

või abisaajate oskusi mitmesuguste aspektide 

kaudu (ressursid, võrgustikud, planeerimine 

jms). ESFi määruses võimaldatakse seda ainult 

vähem arenenud piirkondades. 

CIP - Community Initiative Program  

Kogukonna algatuse programm. 

Üle-euroopaline rahastamise programm 

varasemates struktuurfondides (nagu EQUAL, 

mis keskendus uuenduslikele, riikidevahelistele 

projektidele, mille eesmärk on võidelda 

diskrimineerimise ja halbade tingimuste vastu 

tööturul). 

 

Ühtekuuluvusfond  

Fond transpordi -ja keskkonnaprojektide 

läbiviimiseks (sh infrastruktuuri arendamiseks) 

vaesemates liikmesriikides. 

CSF - Common Strategic Framework  

Ühine strateegiline raamistik 

Strateegiline dokument, mis aitab liikmesriikidel 

kehtestada oma investeeringute prioriteedid 

kõikides struktuurfondides, Euroopa 

Põllumajanduse Fondis Maaelu Arenguks ja 

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondis. See 

dokument aitab liikmesriikidel valmistada ette 

partnerluslepingud põhimeetmetega igale 

temaatilisele eesmärgile ja fondile, mis tagab 

erinevate fondide kasutamise parema 

ühilduvuse.  

Kogukonna juhitud arengu lähenemisviis Konkreetne vahend kasutamiseks kohalikul 

tasandil juhitud kohalikus tegevusgrupis (mis 

koosneb kohalike avaliku -ja erasektori 

sotsiaalmajanduslikest partneritest, sealhulgas 

vabaühendustest, kohalikest omavalitsustest, 

naabrivalve ühendustest, kodanike rühmadest), 

mis julgustab neid arendama integreeritud alt-

üles lähenemist, keskendudes kogukonna 



võimekuse tõstmisele ja innovatsiooni (sh 

sotsiaalset innovatsiooni) soodustamisele, 

edendades samal ajal osalust kohalikus arengus. 

CSGs- Community Strategic Guidelines 

Ühenduse strateegilised suunised 

Struktuurfondide kasutamise põhimõtted 

CSRs- Country-Specific Recommendations  

Riigipõhised soovitused 

Euroopa Komisjoni soovitused liikmesriikidele 

konkreetsete probleemide lahendamiseks 

Euroopa 2020 eesmärkide täitmiseks. Nendes 

dokumentides analüüsitakse asjaomase riigi 

majanduslikku olukorda ning esitatakse 

soovitused selle kohta, milliseid meetmeid 

peaks riik järgmise 18 kuu jooksul võtma. 

Vahendite eraldamine Kohustuslik struktuurfondide minimaalse 

osakaalu määramine igas riigis Euroopa 2020 

strateegia ja selle 5 peamise eesmärgi 

(sealhulgas vaesuse vähendamise) saavutamise 

toetuseks. 

ERF  Euroopa Regionaalfond 

ESF  Euroopa Sotsiaalfond  

Partnerlust käsitlev Euroopa tegevusjuhend Euroopa Liidu dokument, mis kehtestab 

ametiasutustele liikmesriikides partnerite (sh 

vabaühenduste) kaasamise miinimumnõuded 

struktuurfondide rakendamise erinevates 

etappides.  

 

EPAP- The European Platform Against Poverty  

 Euroopa Vaesusevastane Platform 

EPAP on uus Komisjoni loodud poliitiline 

raamistik Euroopa 2020 osana (üks 7-st 

juhtalgatusest), et toetada vaesuse 

vähendamise eesmärki 5-s tegevusvaldkonnas: 

süvalaiendamine kõikides poliitikavaldkondades, 

ELi vahendite kasutamine, tõenditel põhinev 

sotsiaalne innovatsioon, töötamine partneritega 

ning sotsiaalmajanduse rakendamine ja parem 

koordineerimine liikmesriikide vahel. 

Eeltingimused Tingimused, mis peavad olema paigas enne 

vahendite väljamaksmist (seotud temaatiliste 

eesmärkidega). 

Järeltingimused Tulemustest sõltuvad tingimused, mis teevad 

riikidele kättesaadavaks lisavahendeid. 



Horisontaalne printsiip  Eriline väärtus või distsipliin, mida rakendatakse 

kõigis struktuurfondides (näiteks sooline 

võrdõiguslikkus, keskkond, sotsiaalne kaasatus). 

Euroopa 2020 strateegia Strateegia, milles lepiti kokku Euroopa 

Ülemkogul 2010, aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu strateegia elluviimiseks.    5 

peamist eesmärki: innovatsioon / 

teadusuuringud ja arendus, kliimamuutused / 

energia, vaesuse vähendamine (vähemalt 20 

miljonit inimest vaesusest välja tuua), tööhõive 

(tõsta tööhõive määr 75%-ni) ja haridus 

(vähendada koolist väljalangemise määra alla 

10% ning suurendada kolmanda taseme haridust 

omavate inimeste hulka). 

Üldised toetused/ Globaalsed toetused Mehhanism, mille kaudu liikmesriik või 

korraldusasutus võib usaldada rakenduskava  

mõne osa ühele või mitmele rakendusasutusele 

(sealhulgas vabaühendustele) ning pakkuda 

väikesi toetusi vabaühendustele kuni 100% -ks 

rahastamiseks. 

Makromajanduslik tingimuslikkus  Tingimused, mis seatakse enne raha 

väljamaksmist. Liikmesriikidele, kes seisavad 

silmitsi tõsise eelarvedefitsiidiga ning seega ei 

täida stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirju, võib 

Euroopa Komisjon peatada struktuurfondide 

väljamaksmise. 

MFF- Multiannual Financial Framework 

Mitmeaastane finantsraamistik  

Institutsioonidevaheline kokkulepe (Euroopa 

Komisjon, Euroopa Parlament ja Nõukogu), 

milles on esitatud kulude prioriteedid ELi 

eelarvest 7-aastase perioodi jooksul. See annab 

maksimumsummad (ülemmäärad) igale laiale 

kulukategooriale. Läbirääkimised järgmise 

programmiperioodi 2014-2020 üle on praegu 

käimas. 

n+2  Põhimõte, mille kohaselt struktuurfondide raha 

tuleb kulutada kahe aasta jooksul selle perioodi 

järgselt, mille eest need on eraldatud 

NRP National Reform Programmes – 

Riiklik reformikava 

 NRP valmistatakse liikmesriikide poolt ette iga 

aasta aprilliks, et täita Euroopa 2020 eesmärke. 

Suunised selleks saadakse Euroopa Nõukogu 



Kevadnõukogult. 

NSRF  National Strategic Reference Framework  

Riiklik strateegiline raamistik  

Viitedokument struktuurfondide 

programmeerimisel riiklikul tasandil  

NSR - National Social Reports 

Riiklik sotsiaalraport 

Riiklik sotsiaalraport on riikliku sotsiaalse 

kaasatuse tegevuskava,  sotsiaalkaitse ja 

sotsiaalse kaasatuse strateegiliste aruannete 

mantlipärija, mis põhineb sotsiaalvaldkonna 

kokkulepitud eesmärkide  täitmisel avatud 

koordinatsiooni meetodil. Sotsiaalraport on 

sotsiaalse mõõtme jälgija riiklikes 

reformikavades. 

OP - Operational Programme  

Rakenduskava 

 

Partnerlus Struktuurfondide  planeerimine ja juhtimine 

peaks olema kombinatsioon valitsuse eri 

asutuste, sotsiaalpartnerite, vabaühenduste ja 

kodanikuühiskonna koostöö. 

Partnerluslepingud Üldised kokkulepped liikmesriikide ja Euroopa 

Komisjoni vahel struktuurfondide kasutamiseks. 

See on uus strateegiline dokument, mis 

koostatakse üksikasjalikult liikmesriikide poolt 

koostöös partneritega. Leping näitab ära 

soovitusliku summa SF raha temaatiliste 

eesmärkide kaupa riigi tasandil, et täita Euroopa 

2020 peamised eesmärgid. 

Tulemuslikkuse reserv Kokku 5% riikidele jaotatud igast fondist 

pannakse kõrvale ja eraldatakse vahekokkuvõtte 

järgselt, et tunnustada liikmesriikide 

programme, millel on täielikult õnnestunud täita 

Euroopa 2020 eesmärke. 

Prioriteetne suund Rakenduskava koosneb mitmest prioriteedist. 

Prioriteetne suund puudutab ühte fondi 

piirkonda või kategooriat, vastab temaatilisele 

eesmärgile, ning hõlmab ühte või mitut 

investeerimisprioriteeti.  

Tehniline Abi  Mehhanism, mille eesmärk on toetada 

struktuurfondide kasutamise sujuvat toimimist 

ja haldamist, hõlmates näiteks uuringuid, mis 



käsitlevad fondide toimimist, teabe ja 

kogemuste vahetamist, lõplike abisaajateni 

jõudmist, samuti abi organisatsioonidele (sh 

vabaühendustele) valmistamaks ette 

rahastamistaotlusi ja projektide rakendamist.  

Temaatilised eesmärgid Igat struktuurifondi toetavad temaatilised 

eesmärgid, et aidata kaasa Euroopa 2020 aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia täitmisele. Temaatilised eesmärgid 

tõlgitakse investeeringuteprioriteetideks igas 

struktuurifondis. Perioodiks 2014-2020 tegi 

Euroopa Komisjon ettepaneku seada 11 

temaatilist eesmärki, millest 4 kohalduvad ESF-is 

ja kõik 11 ERF-is. 

Üleminekupiirkonnad  Uus kategooria EU piirkondi, mille SKP jääb 

vahemikku 75% ja 90% EL 27 keskmisest. Teised 

2 kategooriat on arenenud piirkonnad (üle 90%) 

ja vähem arenenud piirkonnad (alla 75%). 

 

LISA: Teabeleht 

 

 

KUIDAS SÕNASTADA VAESUSE VÄHENDAMISE EESMÄRKI RAKENDUSKAVADES 

 

Siin on mõned ideed ja ettepanekud, mille eesmärk on aidata rahvuslikel võrgustikel valmistada ette 

oma panuse disain rakenduskavade jaoks ( nii ESF kui ERF). 

 
 

1 . SOTSIAALNE KAASATUS JA VAESUSE VÄHENDAMINE: NII TUUM KUI 

VALDKONDADEVAHELINE TEMAATILINE EESMÄRK 

 

SOTSIAALNE KAASATUS JA VAESUSE VÄHENDAMINE KUI PÕHILINE TEMAATILINE EESMÄRK 

 

Nii ESFis kui ERFis on sotsiaalse kaasatuse edendamise ning vaesuse vastu võitlemise temaatilised 

eesmärgid. Komisjoni ettepanek suunata 20 % ESFi eraldatud vahenditest selle prioriteedi 

elluviimiseks annab selge aluse nõuda selle eesmärgi täitmist. ERFi puhul on temaatiline 



kontsentratsiooni mehhanism suunatud majanduskasvu toetamisele , nii et sotsiaalse kaasatuse osa 

on raskem kaitsta . 

 

 ESFi puhul : 

 

Täieliku vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamiseks on vaja integreerida erinevaid meetmeid, 

näiteks: 

 Aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviisi, mis põhineb aktiivse kaasamise 3 sambal tööealiste 

inimeste jaoks. Need toetavad terviklikku individuaalset lähenemist kaasamisele, kvaliteetset tööd ja 

sotsiaalset osalust (koos sotsiaalse, kogukondliku integratsiooni ja re-integratsiooni meetmetega), 

mis aitab tagada: 

 

      - Piisava miinimumsissetuleku , sealhulgas ka asjakohased sotsiaal-ja töötushüvitised.  

 

Näide: koolitust sh tööturukoolitust saavate inimeste miinimumsissetuleku tagamine, pädevuse 

hindamine alguses ja lõpus, tööandjate harimine, sertifikaadi andmine, kulude katmise tagamine, 

finantsalase nõustamise võimaldamine jne 

 

 

- Juurdepääs kvaliteetsetele teenustele : sotsiaalteenused, tervishoid, lastehoid  

Näide: integreeritud projektid; komplekssete teenuste pakkumine; nõu finantsküsimustes;  

eluaseme -, tervishoiutoetused;  teine võimalus hariduses;  kogukonna tegevused, mis põhinevad 

tänavatööl;  sotsiaalne nõustamine;  sotsiaal- terapeutiline tegevus; alushariduse parandamine  

investeerides õpetajate pädevuse tõstmisse/ kaasajastamisse;  kvaliteetse ja taskukohase lastehoiu 

loomine;  majanduslik toetus peredele jne . 

 

- Kaasav tööturg, mille eesmärk on pakkuda integreeritud viise pikaajalistele töötutele tööle 

saamiseks. 

Näide: individuaalne toetus, nõustamine, juhendamine, keelekursused, juurdepääs üld-ja 

kutseharidusele. 

 

See hõlmab ka territoriaalset mõõdet, näiteks on kohalikud tööhõivepaktid (mis tihedalt kaasavad 

vabaühendusi) ja osalusdemokraatia ja alt üles lähenemisviisi , nagu avatud ruumi mudelid, kus 

lõplikud kasusaajad saavad jagada ja koos luua oma radu, mida mööda tööturule integreeruda. 

 

 Järgmised investeeringute prioriteedid peaksid kajastuma ka : marginaliseerunud kogukondade 

integratsioonis, võitluses diskrimineerimisega (vt Hispaania OP diskrimineerimise vastu, hallatav 5 

http://www.fundacionluisvives.org/quienes_somos/la_fundacion_y_el_fondo_social_europeo/p_o_lucha_contra_la_discriminacion_2007_2013/index.html


suure sotsiaalvaldkonna vabaühenduse poolt ), parandades juurdepääsu mõistliku hinnaga, 

jätkusuutlikele ja kvaliteetsetele teenustele, sotsiaalmajanduse ja sotsiaalsete ettevõtete 

edendamisel; kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegiate väljatöötamisel. 

Näide: tervishoid, kogukonnapõhised teenused ja sotsiaalsete üldhuviteenuste projektid , et aidata 

vabaühendustel parandada oma teenuste kvaliteeti, programmi materjalid kirjaoskamatutele 

täiskasvanutele, ühendades esmatasandi teenused tööhõive toetamiseks erinevates sektorites, sh 

eluaseme-ja vaimse tervise teenused. Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete edendamine, 

kogukonna juhitava kohaliku arengu strateegiad, parandamaks mõjuvõimu , oskusi, suutlikkuse 

suurendamist ja võimet kaasata projektidesse kohalikke kogukondi kaasaval alt üles meetodil). 

 

 ERFi puhul: 

 

 Survestada investeeringuid tervisesse ja sotsiaalsesse infrastruktuuri, pöörates erilist 

tähelepanu inimestele, kes kogevad vaesust ja sotsiaalse tõrjutust. 

 integreeritud kavade raames soodustada investeeringuid mahajäänud linna-ja 

maakogukondade füüsilises ja majanduslikku taaselustamises. Selle eesmärk on tagada 

juurdepääs taskukohasele ja kvaliteetsele eluasemele marginaliseerunud kogukondade jaoks 

(nt romade ) ja käsitleda kodutuse probleemi ( näiteks : varjupaigad, öömajad, struktuurid 

inimestele, kes kannatavad raske sotsiaalse tõrjutuse all, romade integratsiooni küla jne). 

 

Lähemat teavet selle kohta, mis liiki soovituslikud meetmed teie korraldusasutus ESF ja ERF 

rakenduskavadele kehtestanud on,  vt II osas on esitatud Komisjoni töödokumenti –ühise 

strateegilise raamistiku elemendid 2014-2020 , lk . 30-34 ). 

 

 

 

SOTSIAALNE KAASATUS JA VAESUSE VÄHENDAMINE KUI VALDKONDADEÜLENE EESMÄRK 

 

Vaesuse vähendamise eesmärki osana Euroopa 2020 kaasava majanduskasvu alustalast tuleks 

vaadelda kui valdkondadeülest prioriteeti ning arvesse võtta muude temaatiliste eesmärkide all. 

 ESFi puhul: 

 tööhõive edendamisel ja tööjõu liikuvuse toetamise tuleks rohkem tähelepanu pöörata pikaajaliste 

töötute ja  tööturust kaugemal asuvate rühmade sihtotstarbelise toetuse suurendamisel. 

 Hariduse temaatilises investeerimisprioriteedis tuleks tagada oskuste ja elukestva õppe, võrdsete 

kvaliteetse väikelaste hariduse ja hoolduse võimaluste loomine, pöörates erilist tähelepanu 

ebasoodsa taustaga laste kaasamisele. 

 

 ERFi puhul: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf


 parem juurdepääs IKT toodetele ja teenustele ebasoodsas olukorras olevatele   rühmadele ja 

nende teenuste kasutamise kvaliteedi edendamine. 

  Energiatõhususe tõstmine ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus infrastruktuuris 

ja sotsiaalkorterite sektoris sihipäraselt toetades vaesemaid leibkondi, et tagada efektiivsed 

meetmed, mis aitavad vähendada energiapuudust. 

 Kvaliteetsesse ja taskukohasesse lastehoidu , haridusse , oskustesse ja elukestvasse õppesse 

ning  hariduse ja koolituse infrastruktuuri investeerimine. 

 

2 . ON OLULINE, ET KÕIK EBASOODSAS OLUKORRAS OLEVAD RÜHMAD ON KAETUD 

 

Kõikides viimastes EAPN trükistes4, on EAPN liikmed selgelt öelnud, et rakenduskavade puhul 

sihtgrupi valikul oli tihti valitud mugava ja kergemini kättesaadav sihtgrupp. Seda seisu on osaliselt 

tinginud kihistumise nähtus, mis keskendab oma jõupingutused neile inimestele, kes on kõige 

lihtsamini ligipääsetavad (st  ka kõige lähemal tööturul ). Seda tendentsi on veelgi süvendanud 

majanduskriis, kus esmatähtsaks sai töökohtade säilimine. 

Sellepärast tuleb rakenduskavades paremini ja põhjalikumalt tagada kõige ebasoodsamas olukorras 

olevate rühmade, nagu pikaajaliste töötute, puuetega inimeste ( sealhulgas vaimse tervise 

häiretega), sisserändajate ( sealhulgas pagulased, kes vajavad terviklikku toetust, psühholoogilist abi, 

sotsiaalnõustamist, keele -ja suhtlemisoskust, sotsiaalseid tegevusi ), rahvusvähemuste, 

marginaliseeritud kogukondade (sh romad), naiste ( programmide kaudu , mis on suunatud enim 

puudustkannatavatele noortele naistele konkreetses piirkonnas, kelle haridusteed toetatakse läbi 

tasuta lastehoiu ja transpordi), üksikvanemate ( läbi integreeritud tugiteenused, sealhulgas 

töökohapõhine õpe, individuaalne nõustamine, üks -ühele juhendamine, toetused kultuuritegevuse, 

riiete, õppematerjalidega jne), kodutute ja muude vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate 

rühmade esindatus. 

 

3 . KUIDAS TEGUTSEDA KOHALIKUL TASANDIL ARENDAMAKS  ALT ÜLES LÄHENEMIST JA 

OSALUSDEMOKRAATIAT VAESUSEVASTASTES PROJEKTIDES? 

 VAESUSE KAARDISTAMINE  

Julgusta oma korraldusasutust arendama ja kasutama vaesuse kaardistust integreeritud strateegiate 

kujundamisel ja rakendamisel, et toetada kõige ebasoodsamaid piirkondi. 

 KOGUKONNA JUHITUD KOHALIK ARENG 

 Kaasa kohalikud sotsiaalvaldkonna vabaühendused ja nende sihtgrupid kohalike arengustrateegiate 

projekteerimisse ( et rõhutada vaesuses ja tõrjutuses elavate inimeste sotsiaalmajanduslikke raskusi, 

                                                
4
 AN EU Worth Defending – Beyond Austerity to Social Investment and Inclusive Growth – EAPNi 

analüüs 2012 rahvuslikest reformikavadest (NRPs) ja sotsiaalraportitest (NSRs), juuli 2012, lk 60. 

Samuti, EAPN, Active Inclusion: Making it Happen, Policy into Practice, Sept 2010, lk 55; EAPN, 

Deliver Inclusive Growth – Put the heart back in Europe, EAPN analüüs 2011 rahvuslikest 

reformikavadest, Euroopa 2020, oktoober 2011, lk 62.  . 



ning esitada asjakohaseid teavitustegevuse strateegiaid ja sotsiaalselt integreeritud lahendusi ) ning 

taga, et nad on osa kohalikest tegevusgruppidest, mis viivad neid strateegiaid ellu. 

 ESF ja ERF võimaldavad  kombineeritud kasutamist sotsiaalselt integreeritud projektides, 

ühendades investeeringuid infrastruktuuri ja teenuste osutamisega. Sellisel juhul, et tagada parem 

MTÜ-de kaasamine neis projektides, paluge ESFil olla neis projektides juhtfond. 

 

4 . SOTSIAALSE EELKONTROLLI EDENDAMINE 

Paluge oma korraldusasutusel arendada sotsiaalseid eeltingimusi, et veenduda, et struktuurfondide 

programmid aitavad täielikult täita vaesuse vähendamise eesmärki. Selleks võib olla: 

 tugev ja ühtne vaesusevastane eeltingimuslikkus, millega nähakse ette riiklik strateegia vaesuse 

vähendamise vastu, mille osa on konkreetsed ettepanekud vaesuse vähendamiseks, ning mis 

hõlmab terviklikke ja integreeritud meetmeid, näiteks : 

- Aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviisid ; 

- Juurdepääsu tagamine õigustele, ressurssidele ja teenustele kõigile gruppidele ja 

vabaühenduste ja teiste asjaomaste sidusrühmade kaasamine sotsiaalvaldkonna kõigis riikliku 

vaesuse vastu võitlemise strateegiates (kavandamine, rakendamine ja hindamine); 

- Eraldatuse ennetamine ja tõkestamine kõigis valdkondades ; 

- Romade kaasamise strateegia ; 

- Väikestele vabaühendustele fondidele ligipääsu võimaldamine 

 

Need strateegiad peaksid olema aluseks riiklikule sotsiaalraportile ja riiklikele reformikavadele ning 

osa Euroopa 2020 protsessist. 

 mittediskrimineerimise, soolise võrdõiguslikkuse eelkontroll. 

 5 . SOTSIAALSE KAASATUSE NÄITAJATE EDENDAMINE  

Struktuurfondidele antud uus roll vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamiseks eeldab tõhusa 

sotsiaalse hindamise süsteemi loomist, et hinnata, mil määral struktuurfondidest on saavutatud 

eesmärgi nii kõvad kui pehmed sotsiaalsed näitajad. Sotsiaalse kaasamise indikaatorid peaks 

saavutama " progresseerumise suurema tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse suunas" just eelkõige 

nendele, kes on kõige kaugemal tööturust, hinnates palju enamat kui  pelgalt tööle tagasi 

saamist. Sotsiaalse kaasatuse näitajate mõõtmine peaks minema kaugemale lihtsalt ja vahetult 

mõõdetavatest tulemustest, soosides rohkem kvalitatiivset lähenemist, mis põhineb abisaajate 

hindamisel ja pikaajaliste tulemuste näitajatel. 

 

 ESFi puhul: 

 Osalejate osakaal- ebasoodsas olukorras olevad teenuse kasutajad hariduses, koolituses, 

kvalifikatsiooni omandamises või tööhõives . 

 Osalejate osakaal- ebasoodsas olukorras olevate rühmade edusammude demonstreerimine 

kaasatuse ja sotsiaalse osalemise kaudu, näiteks vabatahtliku osalemise kaudu ühenduste 

tegevus jne 

 Osalejate hinnangud sekkumisele (nii oma emotsionaalse heaolu suurenemisele kui oskuste 



arendamisele jne). 

 Üldiste pikaajaliste tulemuste näitajad osalejate kohta: osalejate tööhõive 6 kuud pärast 

meetmetest lahkumist ; osalejad füüsilisest isikust ettevõtjana 6 kuud pärast meetmest 

lahkumist; osalejate olukorra paranemine tööturul 6 kuud pärast lahkumist (jätkusuutlik töö 

olemus - täis või osaline tööaeg, palk parem miinimumist, lepingute pikkus ja turvalisus) . 

ERFi puhul: 
 

 Energiatõhusus: vähendada energiavaesuses inimeste arvu investeerides 
energiatõhusatesse. 

 Sotsiaalne infrastruktuur: hulk vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavaid inimesi saab kasu 
paranenud elamistingimustest või juurdepääsu taskukohasele eluasemele. 
 

Rohkem infot http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-
reports/socialinclusionindicatorseapn2008_en.pdf (EN / FR) . 
 

6 . INVESTEERI TÕELISELT KAASAVASSE JUHTIMISSE 
 
Arvestades erinevate vabaühenduste põhjalikke teadmisi oma sihtgruppide olukorrast, on vaja 
kaasata struktuurfondidest läbi viidavatesse projektidesse sotsiaalseid vabaühendusi, kes 
oskavad selle teadmise muuta tõhusaks lahenduseks. 
• Julgustage oma rakendusasutust kasutama Euroopa tegevusjuhendit partnerluse kohta, 
saamaks raamistiku edukaks vabaühenduste kaasamiseks (lähemalt vt 1.1.3 . 1 ). 
• projektide elluviimisel  veenduge, et väikesed vabaühendused saavad kasutada 
struktuurifonde. Selleks tuleb teha neile kättesaadavaks kohandatud üldiste toetuste süsteem, 
mis annab 100 %-list rahastust, samuti tehnilise abi ja vabaühenduste võimekuse tõstmise fond, 
eemaldades rahalised takistused paremini kombineeritud fondide kasutamisega.  
 
Näide: MTÜ juhitud riiklik ja piirkondlik tehnilise abi võrgustik, mille eesmärk on pakkuda 
suutlikkuse suurendamist piirkondlikul tasandil ning toetada mikroprojekte, mille jaoks ei ole 
vaja kaasrahastamist. Suuremad vabaühendused võiksid aidata väiksematel arendada ideid, 
anda abi projektide kirjutamisel, nõu rahastamisel erinevate fondide sobitamise kohta, 
koolitusi, seminare. 
 
 

7 . TEHKE RIIKIDEVAHELINE KOOSTÖÖ SOTSIAALSELT KAASAVAMAKS 
 
Tuleks jõuliselt tagada juurdepääs väikestele vabaühendustele riikidevaheliste projektide 
rahastamine Euroopa Sotsiaalfondist. 
 
Kuidas ? 
 
• Kaasata valitsusväliseid organisatsioone riikidevahelise koostöö teemade valimisel, et 
saavutada kvaliteetsemaid tulemusi kui üksnes puhtalt tööturule naasmine (nt riikidevaheline 
aktiivse kaasamise programm, uuenduslikud ja eksperimentaalsed diskrimineerimise vastase 
võitluse, elukestva õppe projektid jne). 
• Toetada kodanikuühiskonna algatusi, mis on suunatud inimestele vaesuses ja sotsiaalses 
tõrjutuses, mis arvestavad nende vajadusi ja takistusi ning arendavad poliitilisi lahendusi, et 

http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/socialinclusionindicatorseapn2008_en.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/socialinclusionindicatorseapn2008_en.pdf


tagada edukas kaasamine kvaliteetsetele töökohtadele, sealhulgas läbi innovaatiliste projektide, 
arendades aktiivse kaasamise integreeritud lähenemisviisi. 
• Toetada sotsiaalvaldkonna vabaühenduste osalust projektide elluviimisel, käivitades avatud 
taotlusvoore ja korrapäraseid projektikonkursse ning tehes need kättesaadavaks väikestele ja 
kogukondlikele projektidele. 
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Rohkema informatsiooni saamiseks selle trükise kohta, kontakteeruge:  
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Rohkema informatsiooni saamiseks EAPN üldiste trükiste ja tegevuste kohta, vaadake 
www.eapn.eu 
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 EAPNi toetab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat. 
Rahastatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmist PROGRESS (2007-2013). 
Lisateave:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en 
  
Selles trükises sisalduv info ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti. 

 

mailto:sian.jones@eapn.eu
http://www.eapn.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

