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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 

haridusministrite poolt Pariisis 17. märtsi 

2015. aastal mitteametlikul kohtumisel 

vastu võetud deklaratsiooni 

kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, 

sallivuse ja mittediskrimineerimise ühiste 

väärtuste edendamise kohta hariduse 

kaudu (Pariisi deklaratsioon), 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. 

aasta resolutsiooni ELi käsitleva õppe 

kohta koolides2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0106. 

 

 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et komisjon on näidanud 

üles paindlikkust ja võtnud uuenduslikke 

meetmeid, et täita uusi ülesandeid, nagu 

pagulasi käsitlev ettepanek, edendada 

kodanikeväärtusi programmi „Erasmus+“ 

pakutavates stiimulites, et saavutada 

aktiivsemat ja kaasavamat 

kultuuridevahelist dialoogi; 

B. arvestades, et hoolimata arvukatest 

märkustest selle kohta, et eelarvevahendid 

on piiratud, on komisjon eraldanud 

vahendeid ja seadnud uusi eesmärke, mis 

ei rahulda kasvavat nõudlust 

liikmesriikide kodanike seas, kelle võime 

programmis osaleda järjest kahaneb, 

kuna ressursid on piiratud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. juhib tähelepanu sellele, et programm 

„Erasmus+“ on Euroopa liikuvuse, 

hariduse ja koolituse juhtprogramm, 

millele on seoses positiivsete tulemuste ja 

suure nõudlusega määratud 40 %-line 

eelarve suurendamine võrreldes 

perioodiga 2007–2013; 

1. juhib tähelepanu sellele, et programm 

„Erasmus+“ on Euroopa liikuvuse, 

hariduse ja koolituse juhtprogramm; 

tuletab meelde, et programmi Erasmus+ 

üldeelarve, mille suurus on 14,7 miljardit 

eurot, on ajavahemikul 2014–2020 

märkimisväärselt kasvanud (40% 

võrreldes eelmise programmitöö 

perioodiga); märgib, et mitmeaastase 

finantsraamistiku eelarveprofiil näitab 

seda, et programmitöö esimesel poolel on 

eelarve mahu suurenemine olnud 

piiratud; juhib tähelepanu asjaolule, et 

programmi uus struktuur näib hetkel 

soosivat suuremahulisi projekte, eelkõige 

2. põhimeetme alla kuuluvaid projekte, 

millele kulub pealegi rohkem 

eelarvevahendeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et suur enamik riiklikest 

ametitest eeldab, et programmi „Eramus+“ 

eesmärgid hariduse, koolituse ja noorte 

valdkonnas saavutatakse; 

2. märgib, et suur enamik riiklikest 

ametitest eeldab, et programmi „Eramus+“ 

eesmärgid hariduse, koolituse ja noorte 

valdkonnas saavutatakse, ehkki 75% 

sellistest ametitest seisab programmi 

rakendamisel silmitsi 

haldusprobleemidega, nagu selgub 

programmi Erasmus+ detsentraliseeritud 

rakendamist käsitlevast parlamendi 

poliitikaosakonna B teostatud uuringust;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. on seisukohal, et programmil 

„Erasmus+“ on oluline roll Euroopa 

identiteedi ja integratsiooni, solidaarsuse, 

kaasava ja jätkusuuliku majanduskasvu, 

kvaliteetse tööhõive, konkurentsivõime, 

sotsiaalse sidususe ja noorte tööalase 

liikuvuse edendamisel, kuna sellega 

aidatakse kaasa Euroopa haridus- ja 

koolitussüsteemide paremaks muutmisele, 

pidevõppele, aktiivsele Euroopa 

kodanikuks olemisele ja töölesobivuse 

parandamisele, antakse eurooplastele 

võimalus saada välismaal õppimise, sealse 

koolitus- ja töökogemuse kaudu 

valdkonnaüleseid ja ülekantavaid 

isiklikke ja kutsealaseid oskusi ja 

pädevusi ning võimaldatakse inimestel 

olla oma elus iseseisvamad ja 

kohanemisvõimelisemad ning areneda 

isiklikus plaanis; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. tõdeb, et kuigi kõikide tasandite 

huvirühmade sõnul on programmi 

rakendamise esimesed kaks ja pool aastat 

olnud rasked ja probleemiderohked, on 

vahepeal tehtud edusamme, samas on ühe 

kõigile sobiva lähenemisviisi alusel tehtud 

lihtsustused paljudel juhtudel siiski 

avaldanud vastupidist mõju; on seisukohal, 

et bürokraatlike tõkete vähendamine aitaks 

muuta programmi laiemalt ja paremini 

juurdepääsetavaks; nõuab seetõttu 

täiendavaid pingutusi bürokraatia 

vähendamiseks kogu projekti vältel nii, et 

kulud oleks vastavuses ja proportsioonis 

eelarve või projekti liigiga; ergutab samal 

ajal komisjoni tihendama dialoogi 

sotsiaalpartnerite, kohalike ametite ja 

kodanikuühiskonnaga, et tagada 

programmi võimalikult ulatuslik 

juurdepääsetavus; peab kahetsusväärseks 

asjaolu, et seoses suure halduskoormusega 

võib programm „Erasmus+“ jääda 

väiksematele organisatsioonidele 

kättesaamatuks; on veendunud, et 

bürokraatia- ja aruandlusnõuded tuleb 

muuta lihtsamaks; 

8. tõdeb, et kuigi kõikide tasandite 

huvirühmade sõnul on programmi 

rakendamise esimesed kaks ja pool aastat 

olnud rasked ja probleemiderohked, 

eelkõige riiklike ametite jaoks, kellest 

pooled peavad uue programmi 

rakendamist keerulisemaks, on vahepeal 

tehtud edusamme, samas on ühe kõigile 

sobiva lähenemisviisi alusel tehtud 

lihtsustused paljudel juhtudel siiski 

avaldanud vastupidist mõju; on seisukohal, 

et bürokraatlike tõkete vähendamine aitaks 

muuta programmi laiemalt ja paremini 

juurdepääsetavaks; nõuab seetõttu 

täiendavaid pingutusi bürokraatia 

vähendamiseks kogu projekti vältel nii, et 

kulud oleks vastavuses ja proportsioonis 

eelarve või projekti liigiga; ergutab samal 

ajal komisjoni tihendama dialoogi 

sotsiaalpartnerite, kohalike ametite ja 

kodanikuühiskonnaga, et tagada 

programmi võimalikult ulatuslik 

juurdepääsetavus; peab kahetsusväärseks 

asjaolu, et seoses suure halduskoormusega 

võib programm „Erasmus+“ jääda 

väiksematele organisatsioonidele 

kättesaamatuks; on veendunud, et 

bürokraatia- ja aruandlusnõuded tuleb 

muuta lihtsamaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. toonitab selgete õpiväljundite ja 

konkreetsete töökirjelduste tähtsust 

programmi „Erasmus+“ raames saadava 

välismaise töökogemuse puhul 

kutsehariduse ja -õppe õpilaste, 

praktikantide, õpipoiste ja vabatahtlike 

jaoks; rõhutab, et kandidaatide 

ettevalmistamine enne rahvusvahelisi 

kogemusi on tegevuse lahutamatu osa ning 

peab hõlmama karjäärinõustamise alaseid 

kohtumisi ja keeleõpet ning sotsiaalse ja 

kultuurilise integratsiooni koolituskursusi, 

sh kultuuridevahelist suhtlemist, mis 

hõlbustab inimeste osalemist ühiskonnas ja 

parandab nende töö- ja elamistingimusi; 

võttes arvesse, kui tähtis on mitmekeelsus 

noorte tööalase konkurentsivõime 

parandamisel, on seisukohal, et vaja on 

teha rohkem jõupingutusi mitmekeelsuse 

edendamiseks ja toetamiseks programmis 

„Erasmus+“; väljendab heameelt asjaolu 

üle, et programmi „Erasmus+“ 

projektides parandatakse võõrkeeleoskust, 

sh naaberriikide keelte oskust, mis võib 

suurendada liikuvust ja tööalast 

konkurentsivõimet piiriülesel tööturul; on 

seisukohal, et keelekursusi tuleks 

tulevastele liikuvuses osalejatele 

korraldada koostöös haridusasutuste ja 

praktikante vastuvõtvate ettevõtjatega ja 

need peaksid olema kohandatud nende 

12. toonitab selgete õpiväljundite ja 

konkreetsete töökirjelduste tähtsust 

programmi „Erasmus+“ raames saadava 

välismaise töökogemuse puhul 

kutsehariduse ja -õppe õpilaste, 

praktikantide, õpipoiste ja vabatahtlike 

jaoks; rõhutab, et kandidaatide 

ettevalmistamine enne rahvusvahelisi 

kogemusi on tegevuse lahutamatu osa ning 

peab hõlmama karjäärinõustamise alaseid 

kohtumisi ja keeleõpet ning sotsiaalse ja 

kultuurilise integratsiooni koolituskursusi, 

sh kultuuridevahelist suhtlemist, mis 

hõlbustab inimeste osalemist ühiskonnas ja 

parandab nende töö- ja elamistingimusi; 

võttes arvesse, kui tähtis on mitmekeelsus 

noorte tööalase konkurentsivõime 

parandamisel, on seisukohal, et vaja on 

teha rohkem jõupingutusi mitmekeelsuse 

edendamiseks ja toetamiseks programmis 

„Erasmus+“; on seisukohal, et keelekursusi 

tuleks tulevastele liikuvuses osalejatele 

korraldada koostöös haridusasutuste ja 

praktikante vastuvõtvate ettevõtjatega ja 

need peaksid olema kohandatud nende 

õppe või praktika valdkonnale; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. väljendab heameelt, et programmi 

„Erasmus+“ 2017. aasta vahendeid 

suurendati peaaegu 300 miljoni euro võrra 

võrreldes 2016. aastaga; rõhutab vajadust 

kasutada neid vahendeid osaliselt 

programmi nõrkade külgede 

parandamiseks ja peamiselt edukate 

kvaliteetsete projektide arvu 

suurendamiseks; 

14. võtab teadmiseks asjaolu, et 

programmi „Erasmus+“ 2017. aasta 

vahendeid suurendati peaaegu 300 miljoni 

euro võrra võrreldes 2016. aastaga, ent 

rõhutab samas, et üksnes vahendite mahu 

suurendamisest ei piisa selleks, et 

programm oleks tõhus, eelkõige mis 

puudutab väikeste, keskmise suurusega ja 

suurte projektide võrdsemat esindatust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. usub, et 2017. aasta kogueelarve 

suurendamine 12,7 % võrreldes 2016. 

aastaga ja edasised iga-aastased 

suurendamised programmi järelejäänud 

aastatel toovad kaasa edukuse 

suurenemise ja taotlejate suurema 

rahulolu; ootab, et rakendataks komisjoni 

kavatsus eraldada programmile 

järelejäänud perioodiks täiendavalt 200 

miljonit eurot, kuigi oleks vaja veelgi 

suuremat eelarvega seotud jõupingutust 

nõudluse rahuldamiseks alarahastatud 

valdkondades, mis ületab tunduvalt 

olemasolevate vahendite mahu; märgib, et 

48 % riiklikest ametitest väidavad, et 

programmi meetmed on alarahastatud; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


