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PR_COD_1amCom 

 

 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui 

muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus 

soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale 

õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ 

(2014–2020) 

(COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0385), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 167 lõike 5 

esimest taanet, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C8-0236/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0369/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Liidu noorteorkestrisse 

kuuluvad kõigist liikmesriikidest igal 

aastal korraldatud rangetel katsetel 

väljavalitud noored muusikud, kelle 

valimisel on lähtutud rangetest 

kvaliteedinõuetest. 

(2) Euroopa Liidu noorteorkestrisse 

kuuluvad igal aastal kõigis liikmesriikides 

korraldatud rangetel katsetel väljavalitud 

noored muusikud, kelle valimisel on 

lähtutud rangetest kvaliteedinõuetest. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Kooskõlas alaprogrammi 

„Kultuur“ eesmärkidega pakub Euroopa 

Liidu noorteorkester noortele muusikutele 

resideerimisprogrammi abil korrapärast 

koolitust ning esinemisvõimalusi 

festivalidel ja ringreisidel Euroopa Liidus 

ja väljaspool, suurendades seeläbi nende 

professionaalsust ning pakkudes neile 

kultuuri- ja loomesektoris töötamiseks 

vajalikke oskusi. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Euroopa Liidu noorteorkester 

peaks oma tulude mitmekesistamiseks 

otsima aktiivselt rahalist toetust muudest 

kui liidu vahenditest, et tagada orkestri 

jätkusuutlikkus ja saavutada järk-järgult 

sõltumatus liidu rahalisest toetusest. 

Seetõttu tuleks tagada ka orkestri 

juhtimise kulutõhusus. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 c) Euroopa Liidu noorteorkester 

peaks püüdma tihendada koostööd oma 

patroonidega, paistma rohkem silma 

Euroopa üritustel ja esinema rohkemates 

liikmesriikides, sealhulgas koostöös 

audiovisuaalsete võrgustikega. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 d) Euroopa Liidu noorteorkester 

peaks tagama valikumenetluse 

läbipaistvuse. Samuti peaks orkester 

koostöös oma riigisiseste partnerite ja 

Loova Euroopa teabepunktidega juhtima 

rohkem tähelepanu iga-aastastele 

katsetele, et viia iga liikmesriigi 

muusikute arv paremini tasakaalu vastava 

riigi rahvaarvuga. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 e) Euroopa Liidu noorteorkester 

peaks aktiivselt tegelema publiku 

arendamise ja kaasamisega, pöörama 

erilist tähelepanu liikmesriikide noorele 

kuulajaskonnale, muutma oma tegevuse 

nähtavamaks ja tegutsema kooskõlas liidu 

poliitiliste eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Orkester asutati 1976. aastal 

Euroopa Parlamendi resolutsiooni8 alusel, 

olles sellega Euroopa orkestrite seas 

ainulaadne. Võttes arvesse selle eristaatust, 

strateegilisi eesmärke ja tegevust, 

kvalifitseerub orkester asutusena, mis on 

(5) Orkester asutati 1976. aastal 

Euroopa Parlamendi resolutsiooni8 alusel 

ja selle auesimeheks on Euroopa 

Parlamendi president, mistõttu on see 

Euroopa orkestrite seas ainulaadne. 

Orkester toetab arusaama rahul, kultuuril 
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alusaktis kindlaks määratud toetusesaajana 

komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 

1268/20129 artikli 190 lõike 1 punkti d 

tähenduses. Seega võib toetusi anda 

toetustaotluse esitamise kutseta. 

ja vastastikusel mõistmisel põhinevast 

Euroopast ning hoiab au sees Euroopa 

rikast muusikapärandit. Võttes arvesse 

selle eristaatust, strateegilisi eesmärke ja 

tegevust, kvalifitseerub orkester asutusena, 

mis on alusaktis kindlaks määratud 

toetusesaajana komisjoni delegeeritud 

määruse (EL) nr 1268/20129 artikli 190 

lõike 1 punkti d tähenduses. Seega võib 

toetusi anda toetustaotluse esitamise 

kutseta. 

__________________ __________________ 

8 Pr Kellett-Bowmani poolt esitatud 

resolutsiooni (Euroopa Ühenduse 

noorteorkestri loomise kohta) ettepanekut 

käsitlev resolutsioon (EÜT C 79, 5.4.1976, 

lk 8). 

8 Pr Kellett-Bowmani poolt esitatud 

resolutsiooni (Euroopa Ühenduse 

noorteorkestri loomise kohta) ettepanekut 

käsitlev resolutsioon (EÜT C 79, 5.4.1976, 

lk 8). 

9 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 

1268/2012, mis käsitleb Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise 

eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).  

9 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 

1268/2012, mis käsitleb Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise 

eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Euroopa Liidu noorteorkestrit 

tuleks erandkorras rahastada kuni 

programmi „Loov Euroopa“ käimasoleva 

perioodi lõppemiseni. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Seetõttu tuleks orkester lisada (6) Seetõttu tuleks orkester lisada 
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alaprogrammist „Kultuur“ toetatavate 

meetmete hulka. 

praegusest alaprogrammist „Kultuur“ ja 

sektoriülesest tegevussuunast toetatavate 

meetmete hulka. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus) 

Määrus (EL) nr 1295/2013 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a.  Määruse (EL) nr 1295/2013 artikli 

15 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt: 

 „(f a)  Euroopa Liidu Noorteorkester.“. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 

2018. 

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 

kuni 31. detsembrini 2020. 
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 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Programmi „Loov Euroopa“ loomine (2014–2020) 

Viited COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD) 

EP-le esitamise kuupäev 28.7.2017    

Vastutav komisjon 

  istungil teada andmise kuupäev 

CULT 

11.9.2017 
   

Nõuandvad komisjonid 

  istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

11.9.2017 
   

Arvamuse esitamisest loobumine 

  otsuse kuupäev 

BUDG 

30.8.2017 
   

Raportöörid 

  nimetamise kuupäev 

Silvia Costa 

4.9.2017 
   

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev 4.9.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 22.11.2017    

Esitamise kuupäev 23.11.2017 

 
 


