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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. soovitab vähendada koolide koostöö 

valdkonnas toetussummasid ja suurendada 

toetatavate projektide arvu, et otsesemalt 

toetada õpilasvahetust ning seega suuremat 

isiklikku kokkupuudet erineva kultuuri- ja 

keeleruumi taustaga inimestega; rõhutab 

isikliku kogemuse tähtsust teise 

kultuurilise päritoluga inimestega, 

pidades iseäranis silmas Euroopa 

identiteedi ja Euroopa integratsiooni 

põhiidee toetamist, ning soovitab kõikide 

programmieesmärkide puhul kindlalt ära 

kasutada kõik võimalused ja lasta 

võimalikult paljudel inimestel neist osa 

saada; kiidab sellega seoses heaks juba 

tehtud parandused, ent ootab riiklikelt 

ametitelt ja komisjonilt strateegiliste 

partnerlustega seoses veelgi suuremat 

eeskirjade paindlikkust; 

54. soovitab vähendada koolide koostöö 

valdkonnas toetussummasid ja suurendada 

toetatavate projektide arvu, et otsesemalt 

toetada õpilasvahetust ning seega suuremat 

isiklikku kokkupuudet erineva kultuuri- ja 

keeleruumi taustaga inimestega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. võttes arvesse, kui tähtis on 

mitmekeelsus noorte tööalase 

konkurentsivõime suurendamisel1, on 

seisukohal, et vaja on teha rohkem 

jõupingutusi mitmekeelsuse edendamiseks 

ja toetamiseks programmis „Erasmus+“; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Teadusuuringute Ühiskeskuse teadus- ja 

poliitikaaruanne keelte ja töölesobivuse kohta, 

2015. 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. märgib seoses Euroopa uute 

ühiskondlike probleemidega vajadust 

tugevdada Euroopa lähenemisviisi 

Euroopa ühistele probleemidele vastu 

astumiseks, toetades Euroopa 

kodanikuühiskonna võrgustike 

ulatuslikke innovatsiooniprojekte 

haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; 

juhib tähelepanu asjaolule, et seda saaks 

teha, eraldades osa programmi 

„Erasmus+“ 2. põhimeetme vahenditest 

innovatsioonile suunatud koostöö ning 

heade tavade vahetamise kesksetele 

meetmetele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. peab tervitatavaks ühikukulu süsteemi 

kehtestamist programmis, et vähendada 

halduskoormust; peab tervitavaks 

komisjoni poolt 2016. aastal tehtud ja 

2017. aastaks kavandatud kohandusi; 

märgib, et vastavalt regulatiivsetele 

nõuetele ei ole mõnel liikmesriigil 

võimalik seda süsteemi rakendada või ei 

ole ettenähtud kulude tase võrreldes 

tegelike kuludega nende jaoks piisav; leiab, 

et ühikukulu määra on vaja veelgi tõsta, et 

tagada projektis osalejatele piisav rahaline 

toetus, ja rõhutab vajadust tagada, et 

äärepoolseimate piirkondade ja piirialade 

osalejad ning organisatsioonid ei oleks 

ühikukulu süsteemi tõttu ebasoodsamas 

olukorras; nõuab, et eeskätt paljude 

vabatahtlike, õpetajate, aga ka kõikide 

teiste taotlejate aktiivset isiklikku 

pühendumust asjakohaselt premeeritaks; 

nõuab projektidega seotud 

ettevalmistustööde – näiteks potentsiaalsete 

koostööpartneritega kontakti loomine või 

ettevalmistavad kohtumised – 

(taas)tunnistamist rahastamiskõlblikeks või 

näiteks piisava kindlaksmääratud 

kogusumma ettenägemist ka nende kulude 

katteks; rõhutab, et selle valdkonna 

läbipaistvus on kogu programmi 

„Erasmus+“ läbipaistvusnõuete ja -

eesmärkide oluline osa; 

58. võtab teadmiseks, et sidusrühmad on 

heaks kiitnud ühikukulu süsteemi 

kehtestamise programmis, et vähendada 

halduskoormust, ehkki on ilmnenud, et see 

süsteem võib põhjustada probleeme 

äärepoolseimatele piirkondadele; võtab ka 

arvesse komisjoni 2016. aastal tehtud ja 

2017. aastaks kavandatud kohandused; 

märgib, et vastavalt regulatiivsetele 

nõuetele ei ole mõnel liikmesriigil 

võimalik seda süsteemi rakendada või ei 

ole ettenähtud kulude tase võrreldes 

tegelike kuludega nende jaoks piisav; leiab, 

et ühikukulu määra on vaja veelgi tõsta, et 

tagada projektis osalejatele piisav rahaline 

toetus, ja rõhutab vajadust tagada, et 

äärepoolseimate piirkondade ja piirialade 

osalejad ning organisatsioonid ei oleks 

ühikukulu süsteemi tõttu ebasoodsamas 

olukorras; nõuab, et eeskätt paljude 

vabatahtlike, õpetajate, aga ka kõikide 

teiste taotlejate aktiivset isiklikku 

pühendumust asjakohaselt premeeritaks; 

nõuab projektidega seotud 

ettevalmistustööde – näiteks potentsiaalsete 

koostööpartneritega kontakti loomine või 

ettevalmistavad kohtumised – 

(taas)tunnistamist rahastamiskõlblikeks või 

näiteks piisava kindlaksmääratud 

kogusumma ettenägemist ka nende kulude 

katteks; rõhutab, et selle valdkonna 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. väljendab heameelt komisjoni 

ettepaneku üle luua Euroopa 

solidaarsuskorpus; julgustab komisjoni 

kaasama vabatahtlike organisatsioone 

selle uue algatuse arendamisse, et tagada 

selle lisa- ja täiendav väärtus vabatahtliku 

tegevuse edendamisel Euroopa Liidus; 

julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema 

eelarvega seotud jõupingutusi, et 

rahastada seda uut algatust, vähendamata 

teiste praeguste ja prioriteetsete 

programmide rahastamist, ja kutsub üles 

uurima võimalusi integreerida see 

Euroopa vabatahtliku teenistusega, et 

edendada vabatahtlikku tegevust ELis 

ilma algatusi ja programme dubleerimata; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. rõhutab, et vabatahtlikkus väljendab 

solidaarsust, vabadust ja vastutust, mis 

aitab kaasa aktiivse kodanikkonna ja 

isikliku arengu tugevdamisele; on 

seisukohal, et vabatahtlikkus on ka oluline 

sotsiaalse kaasamise ja sidususe, ent ka 

koolituse, hariduse ja kultuuridevahelise 

dialoogi vahend, mis annab olulise panuse 

Euroopa väärtuste levitamisele; on 

veendunud, et tuleks tunnustada Euroopa 

vabatahtliku teenistuse rolli, mis seisneb 

selliste oskuste ja pädevuste arendamisele 

kaasa aitamises, mis võiksid hõlbustada 

Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalejate 

juurdepääsu tööturule; palub, et komisjon 

ja liikmesriigid tagaksid vabatahtlikele 

inimväärsed töötingimused ja jälgiksid, kas 

vabatahtlike töölepingute tingimusi 

täidetakse täiel määral; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama, et Euroopa 

vabatahtlikus teenistuses osalejaid ei 

peetaks kunagi muude töötajate 

asendajateks ja et neid sellena ei 

kasutataks; 

64. rõhutab, et vabatahtlikkus väljendab 

solidaarsust, vabadust ja vastutust, mis 

aitab kaasa aktiivse kodanikkonna ja 

isikliku arengu tugevdamisele; on 

seisukohal, et vabatahtlikkus on ka oluline 

sotsiaalse kaasamise ja sidususe, samuti 

koolituse vahend; on veendunud, et tuleks 

tunnustada Euroopa vabatahtliku teenistuse 

rolli, mis seisneb selliste oskuste ja 

pädevuste arendamisele kaasa aitamises, 

mis võiksid hõlbustada Euroopa 

vabatahtlikus teenistuses osalejate 

juurdepääsu tööturule; palub, et komisjon 

ja liikmesriigid tagaksid vabatahtlikele 

inimväärsed töötingimused ja jälgiksid, kas 

vabatahtlike töölepingute tingimusi 

täidetakse täiel määral; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama, et Euroopa 

vabatahtlikus teenistuses osalejaid ei 

peetaks kunagi muude töötajate 

asendajateks ja et neid sellena ei 

kasutataks; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. märgib toetuste põhjendamatuid 

lahknevusi eri riikide ja eraldamiseks 

kasutatavate meetodite vahel; julgustab 

komisjoni uurima selliste lahknevuste 

tagajärgi, et püüda minimeerida sotsiaal-

majanduslikke erinevusi Euroopa Liidus; 

julgustab veelgi suurendama toetuste 

määra ja kohandama neid vastavalt 

liikuvuses osaleva sihtriigi elukallidusele, 

et soodustada ebasoodsamas sotsiaal-

majanduslikus olukorras olevate 

üliõpilaste, erivajadustega üliõpilaste ja 

töötajate ning kaugematest piirkondadest 

pärit üliõpilaste ja töötajate osalemist; 

72. märgib toetuste põhjendamatuid 

lahknevusi eri riikide ja eraldamiseks 

kasutatavate meetodite vahel; julgustab 

komisjoni uurima selliste lahknevuste 

tagajärgi, et püüda minimeerida sotsiaal-

majanduslikke erinevusi Euroopa Liidus; 

julgustab veelgi suurendama toetuste 

määra ja kohandama neid vastavalt 

liikuvuses osaleva sihtriigi elukallidusele, 

et soodustada ebasoodsamas sotsiaal-

majanduslikus olukorras olevate 

üliõpilaste, erivajadustega üliõpilaste ja 

töötajate, sealhulgas puuetega inimeste, 

ning kaugematest piirkondadest pärit 

üliõpilaste ja töötajate osalemist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. märgib, et programmi „Erasmus+“ 

üldine piiratud eelarve ei ole kooskõlas 

programmi liikuvustoetuste suurema 

positiivse mõju ja nõudlusega Ida- ja 

Lõuna-Euroopas, millega kaasneb 

tagasilükatud taotluste suur osakaal; teeb 

komisjonile ettepaneku tugevdada 

jõupingutusi liikuvuse suurendamiseks 

Lääne-Euroopast Ida-Euroopasse; 

73. märgib, et programmi „Erasmus+“ 

üldine piiratud eelarve ei ole kooskõlas 

programmi liikuvustoetuste suurema 

positiivse mõju ja nõudlusega Ida- ja 

Lõuna-Euroopas, millega kaasneb 

tagasilükatud taotluste suur osakaal; 

rõhutab, et kokkuhoiupoliitika ja 

struktuurireformid, mille EL on neile 

riikidele peale sundinud, avaldavad neile 

kahjulikku mõju, piirates nende 

suutlikkust haridusprogrammidesse ning 

taristusse investeerida; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. väljendab kahetsust, et üha suurenev 

ebavõrdsus mõnes liikmesriigis ja 

liikmesriikide vahel ning noorte töötuse 

kõrge määr ELis raskendavad programmile 

juurdepääsu, kuna takistavad taotlejate 

liikuvust väiksema sissetulekuga 

piirkondadest, mida majanduskriis ja 

kärped on tõsiselt mõjutanud; leiab, et 

programmi „Erasmus+“ ning kutseharidust 

ja -õpet tuleb ellu viia aktiivselt ka ELi 

äärepoolsetes ja piiriäärsetes piirkondades; 

leiab, et juurdepääsu ja võrdsete 

võimaluste tagamine nende piirkondade 

elanikele on väga positiivne ning aitab 

kaasa noorte töötuse vähendamisele ja 

majanduse taastumisele; 

74. väljendab kahetsust, et üha suurenev 

ebavõrdsus mõnes liikmesriigis ja 

liikmesriikide vahel ning noorte töötuse 

kõrge määr ELis, mis tuleneb peamiselt 

kokkuhoiupoliitikast, raskendavad 

programmile juurdepääsu, kuna takistavad 

taotlejate liikuvust väiksema sissetulekuga 

piirkondadest, mida majanduskriis ja 

kärped on tõsiselt mõjutanud; leiab, et 

programmi „Erasmus+“ ning kutseharidust 

ja -õpet tuleb ellu viia aktiivselt ka ELi 

äärepoolsetes ja piiriäärsetes piirkondades; 

leiab, et juurdepääsu ja võrdsete 

võimaluste tagamine nende piirkondade 

elanikele on väga positiivne ning aitab 

kaasa noorte töötuse vähendamisele ja 

majanduse taastumisele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub komisjonil arvesse võtta 

erivajadustega ja ebasoodsatest oludest 

pärinevaid isikuid hõlmavate projektide 

eripära ja nende isikute liikuvust; julgustab 

rohkem edendama erivajadustega ja 

ebasoodsatest oludest pärinevate isikute, 

sealhulgas pagulaste kaasamist programmi 

ning palub seepärast nende juurdepääsu 

hõlbustada; 

76. palub komisjonil arvesse võtta 

erivajadustega, eriti puuetega isikuid ja 

ebasoodsatest oludest pärinevaid isikuid 

hõlmavate projektide eripära ja nende 

isikute liikuvust; julgustab rohkem 

edendama erivajadustega ja ebasoodsatest 

oludest pärinevate isikute kaasamist 

programmi ning palub seepärast nende 

juurdepääsu hõlbustada; 

Or. en 

 

 


