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LÜHISELGITUS

Raportöör toetab uue rahastamisprogrammi „Õigused ja väärtused“ eesmärki kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtusi, 
sh kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise kaudu, et hoida alal avatud, 
demokraatlikud ja kaasavad ühiskonnad. Selleks soovitab komisjon kaks olemasolevat 
programmi – õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi ning programmi 
„Kodanike Euroopa“ – ühendada ning asendada uue programmiga. See uus programm 
moodustaks koos õigusprogrammiga ELi eelarve uue õiguse, õiguste ja väärtuste fondi. 
Raportöör on aga seisukohal, et komisjoni ettepanek oleks pidanud olema ambitsioonikam. 
Eelkõige teeb raportöör ettepaneku lisada neljas tegevussuund, mis keskenduks demokraatia, 
põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte edendamise meetmetele (liidu väärtuste tegevussuund). 
Samuti soovitab ta tingimuste mehhanismi, nii et kui komisjonil on – ressursside kaudse 
haldamise korral ja kui saajaks on valitsemissektor – põhjendatult alust arvata, et liikmesriigis 
on ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste osas suuri puudujääke, mis kahjustavad või 
ähvardavad kahjustada liidu finantshuvide kaitset, võib komisjon võtta kasutusele otsese 
haldamise. Lisaks soovitab raportöör, et tööprogrammid, millega uut õiguste ja väärtuste 
programmi kooskõlas finantsmääruse artikliga 110 ellu viiakse, võetaks vastu delegeeritud 
õigusaktidega, et võimaldada paremat kontrolli Euroopa Parlamendi poolt. Lõpuks tunneb 
raportöör huvi, miks mõned olemasolevate programmide eristuvad osad, nt võitlus 
ksenofoobia vastu ja vabatahtliku töö edendamine ELi tasandil, on praegusest ettepanekust 
välja jäetud. Seepärast teeb ta muudatusettepanekuid nende elementide uuesti lisamiseks ja 
ettepaneku üldiseks parandamiseks, et see oleks tõelise Euroopa õiguste ja väärtuste kultuuri 
loomisel edukas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 
sätestatud õigusriigi põhimõte on 
Euroopa liberaalse demokraatia 
nurgakivi ja Euroopa Liidu üks 
alusväärtustest, mis tugineb kõigi 
liikmesriikide ühistele põhiseaduslikele 
tavadele. Õigusriigi põhimõtte ja 
demokraatia täielik järgimine ja 
edendamine on põhiline eeltingimus, et 
tugevdada kodanike usaldust liidu suhtes.
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Õigusriigi põhimõtte järgimine liidus on 
hädavajalik ka põhiõiguste kaitsmiseks, 
samuti kõikide aluslepingutest tulenevate 
õiguste ja kohustuste järgimiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Sellel, kuidas õigusriigi põhimõtet 
riiklikul tasandil rakendatakse, on keskne 
roll liikmesriikide ja nende 
õigussüsteemide vahelise vastastikuse 
usalduse tagamisel. Aluslepingutes 
sätestatud väärtuste ja põhimõtete 
rikkumist suurendavad kahjuks aga 
teatavates liikmesriikides liidu 
institutsioonide poolt vastu võetud 
lepingute tõsised rikkumised ja uued 
takistused liidu õiguse täielikul 
rakendamisel. Seepärast peaks liit 
toetama meetmeid, mille eesmärk on 
edendada põhiõiguste, demokraatia ja 
õigusriigi põhimõtte järgimist kohalikul, 
riiklikul ja riikidevahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Recital 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste edendamist ja tugevdamist, 
jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 
seadmist Euroopa projektis kesksele 
kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on varasemast 
veelgi tähtsam edendada, tugevdada ja 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste kasvatamist, kaitsmist ja 
edendamist kodanike ja rahvaste seas ning 
seadmist Euroopa projektis kesksele 
kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi, ülemäärase populismi ja 
lõhenemisega, on varasemast veelgi 
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kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi: 
inimõigusi, inimväärikuse austamist, 
vabadust, demokraatiat, võrdsust, 
õigusriigi põhimõtet. Sellel on Euroopa 
poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja 
majanduselu jaoks sügav ja vahetu mõju. 
Uue fondi osana jätkab õigusprogramm 
liidu õigusruumi edasiarendamise ja 
piiriülese koostöö toetamist. Õiguste ja 
väärtuste programm koondab enda alla 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 
loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi ning nõukogu 
määrusega (EL) nr 390/20149 loodud 
programmi „Kodanike Euroopa“ (edaspidi 
„eelkäija programmid“).

tähtsam edendada, tugevdada ja kaitsta 
õigust, õigusi ja ELi väärtusi: inimõigusi, 
inimväärikuse austamist, vabadust, 
demokraatiat, võrdsust, õigusriigi 
põhimõtet. Samuti on hädavajalik luua 
erinevate vaadete esindajate vahelist 
rahulikku demokraatlikku dialoogi 
võimaldav keskkond. Sellel on Euroopa 
poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja 
majanduselu jaoks sügav ja vahetu mõju. 
Uue fondi osana jätkab õigusprogramm 
liidu õigusruumi edasiarendamise ja 
piiriülese koostöö toetamist. Õiguste ja 
väärtuste programm koondab enda alla 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 
loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi ning nõukogu 
määrusega (EL) nr 390/20149 loodud 
programmi „Kodanike Euroopa“ (edaspidi 
„eelkäija programmid“) ja seda 
kohaldatakse vastavalt uutele Euroopa 
väärtustega seotud probleemidele.

_________________ _________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad inimestele ja üksustele, kes 
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üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 
õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 
tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 
inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 
demokraatliku osaluse soodustamist ning 
seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 
rikkalikku mitmekesisust, mis põhineb 
meie ühisel ajalool ja mälul. Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 
institutsioonid annavad kodanikele ja 
esindusühendustele sobival viisil 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades.

aitavad hoida meie ühiseid väärtuseid, 
õiguseid ja rikkalikku mitmekesisust 
elavana ja dünaamilisena. Meie 
lõppeesmärk on toetada ja hoida õigustel 
põhinevat, võrdõiguslikku, avatud, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda, 
rahastades meetmeid, millega 
edendatakse aktiivset, hästi välja 
arenenud, vastupanuvõimelist, iseseisvat 
ja võimestatud kodanikuühiskonda, 
sealhulgas meie ühiste väärtuste 
edendamise ja kaitsmise toetamist, ning 
millega edendatakse rahu, inimeste 
kodaniku-, sotsiaalset ja demokraatlikku 
osalust ning soodustatakse Euroopa 
ühiskonna rikkalikku mitmekesisust, mis 
põhineb meie ühistel väärtustel, ühisel 
ajalool ja mälul. Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 11 nõutakse, et institutsioonid 
peaks kodanikuühiskonnaga avatud, 
läbipaistvat ja korrapärast dialoogi ning 
annaks kodanikele ja esindusühendustele 
sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades. Komisjon 
peaks pidama õiguste ja väärtuste 
programmi toetusesaajatega ning muude 
asjakohaste sidusrühmadega korrapärast 
dialoogi, luues kodanikuühiskonnaga 
peetava dialoogi rühma.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 
sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 
on väärtuste edendamisele ja kaitsmisele 
ühised, ja saavutada kriitiline mass, et 
saavutada selles valdkonnas konkreetseid 
tulemusi. See tuleks saavutada eelkäija 
programmide positiivsele kogemusele 
tuginedes. Nii on võimalik ära kasutada 
kõik sünergiast tulenevad võimalused, et 

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks tegelema
väärtuste edendamise ja kaitsmisega 
seotud olulisemate probleemidega, võttes 
arvesse, et probleemid võivad liidu piires 
erineda. Konkreetse mõju tagamiseks 
peaks programm olema üles ehitatud
eelkäija programmide kogemusele 
tuginedes. Samuti tuleks selles kasutada
ära liidu ja teiste osaliste muude 
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tõhusamalt toetada hõlmatud 
poliitikavaldkondi ja suurendada nende 
väljavaateid jõuda inimesteni. Et 
programm oleks tulemuslik, tuleks selles 
arvestada eri valdkonna poliitika 
eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 
konkreetseid vajadusi, kasutades selleks 
spetsiaalselt kohandatud lähenemisviise.

poliitikavaldkondade ja programmide 
sünergiat. See peaks tõstma nende 
tulemuslikkust ning tõhusust ja 
suurendama nende väljavaateid jõuda 
inimesteni. Et programm oleks tulemuslik, 
tuleks selles arvestada eri valdkonna 
poliitika eripärasid, nende erinevaid 
sihtrühmi ja konkreetseid vajadusi, 
kasutades selleks spetsiaalselt kohandatud 
lähenemisviise.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 
sätestatud õigusriigi põhimõte on 
Euroopa demokraatia nurgakivi ja 
Euroopa Liidu üks alusväärtustest, mis 
tugineb kõigi liikmesriikide ühistele 
põhiseaduslikele tavadele. Õigusriigi 
põhimõtte ja demokraatia täielik 
järgimine ja edendamine on põhiline 
eeltingimus, et tugevdada kodanike 
usaldust liidu suhtes. Õigusriigi põhimõtte 
järgimine liidus on hädavajalik ka 
põhiõiguste kaitsmiseks, samuti kõikide 
aluslepingutest tulenevate õiguste ja 
kohustuste järgimiseks. Sellel, kuidas 
õigusriigi põhimõtet riiklikul tasandil 
rakendatakse, on keskne roll 
liikmesriikide ja nende õigussüsteemide 
vahelise vastastikuse usalduse tagamisel.
Seepärast peaks liit toetama meetmeid, 
mille eesmärk on edendada põhiõiguste, 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 
järgimist kohalikul, riiklikul ja 
riikidevahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 
kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 
ja koordineeritud tegevust. Tuues 
kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 
või linnade võrgustike raames, toetame 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
programmiga hõlmatud valdkondades, 
aitame suurendada kodanike kaasatust 
ühiskonnas ja seeläbi nende osalemist liidu 
demokraatlikus elus. Samal ajal soosib 
vastastikust mõistmist, mitmekesisust, 
dialoogi ja teiste vastu austust edendavate 
meetmete toetamine kuuluvustunde 
tekkimist ja Euroopa identiteeti, mis 
põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 
väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 
Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 
edendamine on eriti oluline ELi 
äärepoolseimates piirkondade elanike 
jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 
eraldatud ja kaugel.

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 
kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 
ja koordineeritud tegevust. Tuues 
kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 
või linnade võrgustike raames, toetame 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
programmiga hõlmatud valdkondades, 
aitame suurendada kodanike kaasatust 
ühiskonnas ja seeläbi nende osalemist liidu 
demokraatlikus elus. Samal ajal soosib 
vastastikust mõistmist, mitmekesisust, 
dialoogi, sotsiaalset kaasatust ja teiste 
vastu austust edendavate meetmete 
toetamine kuuluvustunde tekkimist ja 
Euroopa identiteeti, mis põhineb ühisel 
arusaamisel Euroopa väärtustest, kultuurist, 
ajaloost ja pärandist. Liitu kuulumise tunde 
ja liidu väärtuste edendamine on eriti 
oluline ELi äärepoolseimates piirkondade 
elanike jaoks, sest nad on Mandri-
Euroopast eraldatud ja kaugel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 
ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja
selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 
ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 
moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 
Seetõttu tuleks arvestada ka ajalooliste, 
kultuuriliste ja kultuuridevaheliste 
aspektide asjakohasust, samuti 
olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu ja 
Euroopa identiteedi loomise ja 
kokkukuulumistunde vahel.

(6) Ajalooline mälu ja Euroopa 
ajaloolise mälu kriitiline analüüs on 
olulised selleks, et kodanikud oleksid 
teadlikud ühisest ajaloost ja 
põhiväärtustest kui ühise tuleviku, 
moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 
Seetõttu tuleks arvestada ka ajalooliste, 
kultuuriliste ja kultuuridevaheliste 
aspektide asjakohasust, samuti 
olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu ja
mitmekesisusel ja solidaarsusel põhineva
Euroopa identiteedi loomise ja 
kokkukuulumistunde vahel.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Sõna- ja teabevabadus on 
sätestatud Euroopa Ühenduse põhiõiguste 
hartas. Vaba juurdepääs teabele, 
meediaraamistiku tingimuste hindamine 
ning info- ja kommunikatsioonivõrkude 
vastutustundlik ja turvaline kasutamine 
on otseselt seotud vaba avaliku 
arvamusega ning hädavajalik toimiva 
demokraatia tagamiseks. On vaja, et 
üldsus omandaks meediapädevuse 
oskused, mis on vajalikud kriitilise 
mõtlemise ja arukuse jaoks, ning võime 
analüüsida keerulisi olukordi, tunda ära 
arvamuste ja faktide erinevused ning 
seista vastu mis tahes vormis vihkamisele 
õhutamisele. Sel eesmärgil peaks liit 
edendama kõigi kodanike 
meediakirjaoskuse arendamist olenemata 
vanusest, tagades koolituse, teadlikkuse 
suurendamise, uuringud ja muud 
vajalikud tegevused.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest, 
sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest, 
sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 19. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 
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kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 
rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et toetada ja suurendada 
selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide mõjuvõimu ja nende
suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste
edendamisega ja kelle tegevus aitab ELi 
õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste strateegilist 
kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 
ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 
edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 
ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 
tasandil.

kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 
rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et toetada ja suurendada
selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 
suutlikkust, kes tegelevad liidu selliste 
väärtuste nagu demokraatia, õigusriik ja 
põhiõigused edendamisega ja kelle tegevus 
aitab ELi õigusest ja ELi põhiõiguste 
hartast tulenevate õiguste strateegilist 
kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 
ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 
edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 
ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teatud tingimustel peaks 
programmis olema võimalik osaleda 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) liikmetel, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, ning 
EFTA liikmetel, kes ei ole Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, ja 
muudel Euroopa riikidel. Programmis 
peaks olema võimalik osaleda ka 
ühinevatel riikidel, kandidaatriikidel ja 
potentsiaalsetel kandidaatriikidel, keda 
toetatakse ühinemiseelse strateegia raames.

(20) Seoses erieesmärkide – edendada 
soolist võrdõiguslikkust ja õigusi, 
kodanike kaasamist liidu demokraatlikku 
ellu ja selles osalemist ning võidelda 
riskirühmade vastase vägivalla vastu –
täitmisega peaks teatud tingimustel
programmis olema võimalik osaleda 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) liikmetel, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, ning 
EFTA liikmetel, kes ei ole Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, ja 
muudel Euroopa riikidel. Programmis 
peaks olema võimalik osaleda ka 
ühinevatel riikidel, kandidaatriikidel ja 
potentsiaalsetel kandidaatriikidel, keda 
toetatakse ühinemiseelse strateegia raames.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 
jaotus liidu üldeelarvest, on vaja tagada 
kõigi programmi raames ellu viidavate 
meetmete Euroopa lisaväärtus ning 
vastastikune täiendavus liikmesriikide 
meetmetega; samas tuleks taotleda 
kooskõla, täiendavust ja koostoimet 
selliste rahastamisprogrammidega,
millega toetatakse omavahel, eriti õiguse, 
õiguste ja väärtuste fondi raames ja 
õigusprogrammiga ning programmiga 
„Loov Euroopa“ ja programmiga 
„Erasmus+“ tihedalt seotud 
poliitikavaldkondi, et kasutada ära 
kultuuri koostoimet kultuuri- meedia-
kunsti-, haridus- ja loovuse 
valdkondadega. Koosmõju on vaja luua 
muude Euroopa
rahastamisprogrammidega, eriti järgmistes 
valdkondades: tööhõive, siseturg, 
ettevõtlus, noorsugu, tervis, kodakondsus, 
õigus, ränne, julgeolek, teadustegevus, 
innovatsioon, tehnoloogia, tööstus, 
ühtekuuluvus, turism, välissuhted, 
kaubandus ja areng.

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 
jaotus liidu üldeelarvest, on vaja tagada 
kõigi programmi raames ellu viidavate 
meetmete Euroopa lisaväärtus, sealhulgas 
meetmete puhul, mida võetakse kohalikul, 
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning
millega püütakse edendada ja kaitsta meie 
ühiseid väärtusi, mis on sätestatud ELi 
lepingu artiklis 2. Komisjon peaks otsima 
järjepidevust, koostoimet ja täiendavust 
liikmesriikide meetmete ja teiste
rahastamisprogrammidega, mis toetavad 
õiguse, õiguste ja väärtuste fondiga, 
sealhulgas programmiga „Loov Euroopa“ 
ja programmiga „Erasmus+“ tihedalt 
seotud poliitikavaldkondi ning liidu 
asjakohast poliitikat.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmi suhtes kohaldatakse 
määrust (EL, Euratom) [the new FR] 
(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 
määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 
eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 
auhindade, hangete, kaudse eelarve 
täitmise, rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatiste kohta.

(23) Programmi suhtes kohaldatakse 
määrust (EL, Euratom) [the new FR] 
(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 
määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 
eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 
auhindade, hangete, kaudse eelarve 
täitmise, rahastamisvahendite ja 
eelarvetagatiste kohta. Oluline on teha 
kindlaks, et programmi toetuste taotlemise 
toimingud ja nõuded on võimalike 
toetusesaajate, sealhulgas kohalike 
rohujuuretasandi kodanikuühiskonna 
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organisatsioonide jaoks 
kasutajasõbralikud ja et need tagavad 
ressursside kasutamisel täieliku 
läbipaistvuse, usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja ressursside mõistliku 
kasutamise. Programmi rakendamise 
raames tuleks rakendada ja tugevdada 
veelgi eeskirju, milles käsitletakse 
võimalust rahastada kohalikke, 
piirkondlikke, riiklikke ja riikidevahelisi 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
mitmeaastaste tegevustoetuste, alltoetuste 
kaudu, tingimuste kaudu, millega 
tagatakse kiired ja paindlikud toetuste 
andmise menetlused, nagu kaheastmeline 
taotlusmenetlus, kasutajasõbralikud 
taotlusvõimalused ja 
aruandlusmenetlused.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul lähtutakse nende võimest saavutada 
meetmete erieesmärke ja tulemusi, võttes 
eelkõige arvesse kontrollidega seotud 
kulusid, halduskoormust ja eeldatavat 
nõuete täitmata jätmisega seotud riski. See 
peaks hõlmama kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade
kasutamise kaalumist ning ka sellist 
rahastamist, mis ei ole seotud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 
kuludega. Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013,20 nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,21

nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9622 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193923 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul lähtutakse nende võimest saavutada 
meetmete erieesmärke ja tulemusi, võttes 
eelkõige arvesse kontrollidega seotud 
kulusid, halduskoormust komisjoni ja 
toetusesaaja jaoks, võimaliku toetusesaaja 
suutlikkust ja eeldatavat nõuete täitmata 
jätmisega seotud riski. See peaks hõlmama 
kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete, ühikuhindade ja 
kolmandate isikute rahalise toetuse
kasutamise kaalumist ning ka sellist 
rahastamist, mis ei ole seotud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 
kuludega. Kaasrahastamiskriteeriumidena 
tuleks aktsepteerida mitterahalist panust, 
sealhulgas vabatahtliku töö vormis, ja 
sellest võib piiratud täiendava 
rahastamise juhtudel loobuda. Vastavalt 
finantsmäärusele, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 
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korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 
neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

883/2013,20 nõukogu määrusele (Euratom, 
EÜ) nr 2988/95,21 nõukogu määrusele 
(Euratom, EÜ) nr 2185/9622 ja nõukogu 
määrusele (EL) 2017/193923 tuleb liidu 
finantshuve kaitsta proportsionaalsete 
meetmetega, mis hõlmavad õigusnormide 
rikkumise ja pettuste ärahoidmist, 
avastamist, korrigeerimist ja uurimist, 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmist ja vajaduse korral 
halduskaristuste kehtestamist. Eelkõige 
võib Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) korraldada haldusjuurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 
Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 
neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

_________________ _________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).
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21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Programmi juurdepääsetavuse 
parandamiseks ning sellega seotud 
suuniste ja praktilise teabe esitamiseks 
peaks iga liikmesriik looma toetusesaajate 
ja taotlejate abistamiseks kontaktpunkti.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kolmandad riigid, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed, võivad
liidu programmides osaleda koostöö 
raames, mis on kehtestatud EMP lepingu 

(25) Seoses erieesmärkide – edendada 
võrdõiguslikkust ja õigusi, kodanike 
kaasamist liidu demokraatlikku ellu ja 
selles osalemist ning võidelda 
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alusel, millega on ette nähtud programmide 
rakendamine selle lepingu kohase otsuse 
alusel. Kolmandad riigid võivad osaleda ka 
muude õiguslike vahendite alusel. 
Käesolevas määruses tuleks kehtestada 
erisätted, et anda vastutavale 
eelarvevahendite käsutajale, Euroopa 
Pettustevastase Ametile (OLAF) ja 
Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

riskirühmade vastase vägivalla vastu –
täitmisega võivad kolmandad riigid, kes 
on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
liikmed, liidu programmides osaleda 
koostöö raames, mis on kehtestatud EMP 
lepingu alusel, millega on ette nähtud 
programmide rakendamine selle lepingu 
kohase otsuse alusel. Kolmandad riigid 
võivad osaleda ka muude õiguslike 
vahendite alusel. Käesolevas määruses 
tuleks kehtestada erisätted, et anda 
vastutavale eelarvevahendite käsutajale, 
Euroopa Pettustevastase Ametile (OLAF) 
ja Euroopa Kontrollikojale õigused ja 
juurdepääs, mida neil on vaja oma volituste 
täieulatuslikuks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Selleks et tagada käesoleva 
määruse ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks delegeerida 
komisjonile õigus võtta kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte, milles käsitletakse artiklites 14 
ja 16 ja II lisas osutatud näitajaid. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(30) Selleks et programm ellu viia ning 
tagada selle eesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude tulemuslik 
mõõtmine, tuleks delegeerida komisjonile 
õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, 
milles käsitletakse artiklis 13 osutatud 
tööprogramme ning artiklites 14 ja 16 ja II 
lisas osutatud näitajaid. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
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ettevalmistamist.

(vt põhjenduse 31 ning artiklite 13, 16 ja 19 muudatusettepanekuid)

Selgitus

Tööprogrammid tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega ja käesolevat põhjendust tuleb 
vastavalt sellele muuta. Samuti tuleks see viia vastavusse artiklis 16 osutatud volituste 
delegeerimise sõnastusega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et tagada käesoleva 
määruse ühetaolised 
rakendamistingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 182/2011.

välja jäetud

(vt põhjenduse 30 ning artiklite 13, 16 ja 19 muudatusettepanekuid)

Selgitus

See põhjendus tuleb välja jätta, sest ettepanek ei peaks sisaldama viiteid rakendusaktidele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, 
eelarve aastateks 2021–2027, liidupoolse 
rahastamise vormid ja sellise rahastamise 
eeskirjad.

Selles sätestatakse programmi eesmärgid ja 
ulatus, eelarve aastateks 2021–2027, 
liidupoolse rahastamise vormid ja sellise
rahastamise tingimused.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu, et toetada avatud, 
demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi.

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, eriti kohaliku, 
riikliku ja riikidevahelise tasandi
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu, et toetada avatud, 
õigustel põhinevaid, demokraatlikke, 
võrdõiguslikke ja kaasavaid ühiskondi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. edendada ja kaitsta põhiõigusi ja -
väärtusi, demokraatiat ja õigusriiki 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
riikidevahelisel tasandil (liidu väärtuste 
tegevussuund);

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

Liidu väärtuste tegevussuund

Artikli 2 lõike 2 punktis -a seatud 
erieesmärgi raames keskendutakse 
programmis järgmisele:

a) kaitsta ja edendada järgmist:

i) demokraatiat ja õigusriigi 
põhimõtet, sealhulgas kohtusüsteemi 
sõltumatuse tagamist;

ii) et erapooletud kohtud pakuksid 
kättesaadavat ja tõhusat kohtulikku 
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kaitset, sealhulgas põhiõiguste kaitset; et 
kohtuotsuseid täidetaks õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt; et seaduserikkumisi 
uuritaks, nende eest esitataks süüdistus ja 
karistataks tõhusalt;

ii) et avalik-õiguslike asutuste, 
sealhulgas õiguskaitseasutuste otsused 
oleksid läbipaistvad ja mittemeelevaldsed;

b) pakkuda toetust sõltumatutele 
inimõiguste kaitsjatele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
kes jälgivad õigusriigi põhimõtte täitmist;

c) toetada rikkumistest teatajate 
kaitset ja algatusi, millega edendatakse 
avaliku sektori asutuste läbipaistvust, 
vastutust, terviklikkust ning korruptsiooni 
ja huvide konflikti puudumist;

d) kaitsta ja edendada põhiõigusi, 
sealhulgas tugevdada väljendusvabadust, 
rahumeelse kogunemise ja ühinemise 
vabadust, meediavabadust ja meedia 
mitmekesisust, sealhulgas uurivat 
ajakirjandust, akadeemilist vabadust, usu-
ja veendumusvabadust ning õigust eraelu 
puutumatusele ja perekonnaelule;

e) toetada sõltumatuid 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes 
tegutsevad käesoleva artikli punktides a –
d osutatud valdkondades, suurendada 
nende mõjuvõimu ja suutlikkust.

(vt põhjenduse 4 a (uus), artikli 2 lõike 2 punkti -a (uus) ja artikli 6 ning I lisa 
muudatusettepanekuid)

Selgitus

Uus programm peaks sisaldama konkreetset eesmärki, mis on seotud demokraatia, 
põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte edendamisega (liidu väärtuste tegevussuund).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 2 punktis a seatud 
erieesmärgi raames keskendutakse 
programmis järgmisele:

Artikli 2 lõikes 1 seatud üldeesmärgi 
raames ning artikli 2 lõike 2 punktis a 
seatud erieesmärgi raames keskendutakse 
programmis järgmisele:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, ja võidelda 
sellistel alustel diskrimineerimise vastu, 
ning toetada terviklikku poliitikat, et 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist ning nende 
arvessevõtmist, ning poliitikat, et võidelda 
rassismi ja sallimatuse kõigi vormide 
vastu;

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
rassilise, sotsiaalse, kultuurilise või 
etnilise, päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, ja võidelda 
sellistel alustel diskrimineerimise vastu, 
ning toetada terviklikku poliitikat, et 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist ning nende 
arvessevõtmist, ning poliitikat, et võidelda 
rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja 
sallimatuse kõigi muude vormide vastu;

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse uuesti põhiõiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmis esinenud elemendid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) edendada võrdõiguslikkust kui 
universaalset põhiõigust ja liidu 
põhiväärtust;
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
puudega inimeste õiguseid, liidu 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 
õigust isikuandmete kaitsele.

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
puudega inimeste õiguseid, liidu 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele; suurendada 
teadlikkust sellistest õigustest.

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse uuesti põhiõiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi elemendid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 2 punktis b seatud 
erieesmärgi raames keskendutakse 
programmis järgmisele:

Artikli 2 lõikes 1 seatud üldeesmärgi ning 
artikli 2 lõike 2 punktis b seatud 
erieesmärgi raames keskendutakse 
programmis järgmisele:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada kodanike arusaamist 
liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest; 

(a) parandada kodanike arusaamist 
liidust ning selle integratsioonist, ajaloost, 
institutsioonidest, väärtustest, 
eesmärkidest ja kultuuripärandist, mis 
loovad Euroopa identiteedi selle 
mitmekesisuses; 

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse uuesti programmi „Kodanike Euroopa“ elemendid.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 
riikide kodanike vahel; edendada kodanike 
kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 
osalemist, mis aitab kodanikel ja 
esindusühendustel teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades.

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 
riikide kodanike vahel; edendada kodanike 
kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 
osalemist, mis aitab kodanikel ja 
esindusühendustel teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades, et 
parandada nende arusaamist 
mitmeparteilisest ja osalusdemokraatiast, 
õigusriigist ning põhiõigustest ja -
väärtustest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada liidu tasandil kodanike 
kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 
osalemist, mis aitab kodanikel ja 
esindusühendustel teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades ja arutleda 
Euroopa integratsiooni tuleviku üle;

(vt artikli 4 lõike 1 punkti b muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) edendada ühiskondliku aktiivsuse, 
kultuuride- ja religioonidevahelise 
dialoogi ja vabatahtliku tegevuse 
võimalusi liidu tasandil;
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Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse uuesti programmi „Kodanike Euroopa“ elemendid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära igasugune vägivald, mis 
on suunatud laste, noorte ja naiste või
muude riskirühmade vastu ning võidelda 
sellega;

(a) hoida ära igasugune vägivald, mis 
on suunatud eelkõige laste, noorte ja naiste 
ja kõigi muude riskirühmade vastu, ning 
võidelda sellega;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Eelarve Eelarve

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades [641 705 000] eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades [1 834 000 000] eurot.

2. Lõikes 1 esitatud summast 
eraldatakse järgmine soovituslik summa 
järgmiste eesmärkide jaoks:

2. Lõikes 1 esitatud summast 
eraldatakse järgmine soovituslik summa 
järgmiste eesmärkide jaoks:

(-a) [850 000 000] eurot artikli 2 lõike 
2 punktis -a osutatud erieesmärkide jaoks;

(a) [408 705 000] eurot artikli 2 lõike 2 
punktis a ja artikli 2 lõike 2 punktis c 
osutatud erieesmärkide jaoks;

(a) [484 000 000] eurot artikli 2 lõike 2 
punktides a ja c osutatud erieesmärkide 
jaoks;

(b) [233 000 000] eurot artikli 2 lõike 2 
punktis b osutatud erieesmärgi jaoks.

(b) [500 000 000] eurot artikli 2 lõike 2 
punktis b osutatud erieesmärgi jaoks;

2 a. Vähemalt 65 % artikli 6 lõike 2 
punktides a ja b viidatud vahenditest 
eraldatakse kodanikuühiskonna 
organisatsioonide meetmete toetusteks, 
tegevustoetusteks ja põhirahastuseks.
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3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 
sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, uuringute, 
ekspertide kohtumiste ja 
kommunikatsiooni jaoks programmi 
üldeesmärkidega seotud prioriteetide ja 
valdkondade kohta.

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 
sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, uuringute, 
ekspertide kohtumiste ja 
kommunikatsiooni jaoks programmi 
üldeesmärkidega seotud prioriteetide ja 
valdkondade kohta.

4. Ilma et see piiraks finantsmääruse 
kohaldamist, võivad esimesse 
tööprogrammi lisatud projektidest 
tulenevate meetmete kulutused olla 
rahastamiskõlblikud alates 1. jaanuarist 
2021.

4. Ilma et see piiraks finantsmääruse 
kohaldamist, võivad esimesse 
tööprogrammi lisatud projektidest 
tulenevate meetmete kulutused olla 
rahastamiskõlblikud alates 1. jaanuarist 
2021.

5. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
artikli 62 lõike 1 punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

5. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud eelarve jagatud täitmise raames, 
võib liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
artikli 62 lõike 1 punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis.

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis, mis tagab 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
ressursside kaalutletud kasutamise, 
madala halduskoormuse programmi 
läbiviija ja toetusesaajate jaoks ning ka 
võimalike toetusesaajate juurdepääsu 
programmi rahastusele. Programm pakub 
peamiselt rahastust meetmete toetuste, 
iga-aastaste ja mitmeaastaste 
tegevustoetuste ja põhirahastuse kaudu.
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Programm võib kasutada kindlasummalisi 
makseid, ühikuhindasid, kindlamääralisi 
makseid ja kolmandate isikute rahalist 
toetust. Kaasrahastamise nõuded tuleb 
võtta vastu mitterahalisena ja neist võib 
piiratud täiendava rahastamise juhtudel 
loobuda.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Rahastamiskõlblikud meetmed

Programmi üld- ja erieesmärgid viiakse 
ellu eeskätt, kuid mitte ainult järgmiste 
ühe või mitme rahastamiskõlbliku üksuse 
elluviidavate meetmete toetamise kaudu:

a) teadlikkuse suurendamine, 
avalikkuse harimine, teavitamise 
edendamine ja teabe levitamine, et 
parandada poliitika, põhimõtete ja õiguste 
tundmist programmi ja selle 
eesmärkidega hõlmatud valdkondades;

b) analüüsi-, järelevalve-, aruandlus-
ja kaitsemeetmed, et paremini mõista 
olukorda liikmesriikides ja liidu tasandil 
programmiga hõlmatud valdkondades 
ning parandada liidu õiguse ja poliitika 
ning liidu ühiste väärtuste nõuetekohast 
ülevõtmist ja rakendamist liikmesriikides;

c) asjakohaste sidusrühmade 
koolitamine, et parandada nende teadmisi 
liidu poliitikast ja õigustest programmiga 
hõlmatud valdkondades ning asjakohaste 
sidusrühmade suutlikkuse suurendamine, 
et toetada poliitikat ja õigusi 
programmiga hõlmatud valdkondades;

d) üldsuse teadlikkuse ja arusaamise 
suurendamine isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise ning digitaalse 
turbega seotud ohtudest, eeskirjadest, 
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kaitsemeetmetest ja õigustest ning 
võltsuudiste ja sihiliku väärteabe 
probleemi lahendamine teadlikkuse 
suurendamise, koolituste, uuringute ja 
järelevalvemeetmete kaudu;

e) kodanike teadlikkuse 
suurendamine Euroopa integratsioonist, 
kultuurist, ajaloost, põhiväärtustest ja 
ajaloolisest mälust ning liitu kuulumise 
tunde tugevdamine;

f) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 
kokkutoomine, andes neile võimaluse 
osaleda sõpruslinnade meetmetes, 
projektides ja vabatahtlikus tegevuses 
liidu tasandil;

g) demokraatlikuma liidu ehitamises 
aktiivse ja kaasava osalemise 
soodustamine ja hõlbustamine ning õigusi 
ja väärtusi puudutava teadlikkuse 
suurendamine, nende edendamine ja 
kaitsmine kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamise kaudu;

h) määruse [(EL) nr 211/2011] 
rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 
rahastamine, toetades seeläbi seda, et 
kodanikud saavad teostada oma õigust 
algatada ja toetada Euroopa 
kodanikualgatusi;

i) programmiga hõlmatud 
valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine kõikidel tasanditel ning 
Euroopa võrgustike ja 
kodanikuühiskonna suutlikkuse 
suurendamine, et nad saaksid aidata 
kaasa liidu õiguse, poliitikaeesmärkide, 
väärtuste ja strateegiate rakendamise 
arendamisele, sellealase teadlikkuse 
suurendamisele ja asjaomasele 
järelevalvele;

j) õigusriigi olukorda jälgivate 
inimõiguste kaitsjate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse ja sõltumatuse tugevdamine 
ning kohaliku, piirkondliku ja riikliku 
tasandi meetmete toetamine;
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k) selliste algatuste ja meetmete 
toetamine, millega edendatakse ja 
kaitstakse massiteabevahendite vabadust 
ja mitmekesisust ning suurendatakse 
suutlikkust tegeleda uute keerukate 
küsimustega, nagu uus meedia ja 
vihakõnele vastuseismine;

l) selliste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamine ja 
suutlikkuse suurendamine, mis tegelevad 
avalike haldusasutuste läbipaistvuse ja 
usaldusväärsuse edendamise ja 
jälgimisega ja korruptsiooni vastu 
võitlemisega;

m) selliste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamine, mis 
tegelevad põhiõiguste kaitsmise ja 
edendamise valdkonnaga, sealhulgas 
nende meetmete toetamine, millega 
suurendatakse teadlikkust põhiõigustest ja 
aidatakse kaasa sotsiaaltoele ja 
inimõigustealasele haridusele;

n) selliste algatuste ja meetmete 
toetamine, millega edendatakse ja 
kaitstakse massiteabevahendite vabadust 
ja mitmekesisust ning suurendatakse 
suutlikkust tegeleda uute keerukate 
küsimustega, nagu uus meedia ja 
vihakõnele vastuseismine;

o) erinevate poliitiliste vaadetega 
isikute vahelist rahulikku demokraatlikku 
dialoogi edendavate meetmete toetamine.

p) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus ning 
meetmed üldsuse meediapädevuse 
edendamiseks;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriik või sellega seotud – liikmesriik või liikmesriigiga
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ülemeremaa või -territoorium; seotud ülemeremaa või -territoorium;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– programmiga ühinenud kolmas riik; – programmiga ühinenud kolmas riik
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 7;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendatakse
finantsmääruse artiklis 110 osutatud 
tööprogrammide kaudu.

1. Programm viiakse ellu
finantsmääruse artiklis 110 osutatud 
tööprogrammide kaudu.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artikli 13 lõike 2, artiklite 16 ja 19 muudatusettepanekuid)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui komisjon teeb programmi 
raames otsuseid oma prioriteetide kohta, 
kohaldab ta partnerluse põhimõtet ja näeb 
kooskõlas artikliga 15 a ette 
sidusrühmade laiaulatusliku kaasamise 
programmi ja selle tööprogrammide 
kavandamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab tööprogrammi 
vastu rakendusaktiga. Nimetatud 
rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 19 osutatud nõuandemenetlusega.

2. Kooskõlas artikliga 16 antakse 
komisjonile õigus võtta käesoleva 
määruse täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega luuakse asjakohane 
tööprogramm.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artikli 13 lõike 1, artiklite 16 ja 19 muudatusettepanekuid)

Selgitus

Tööprogrammid tuleks võtta vastu delegeeritud õigusaktidega. Käesoleva 
muudatusettepanekuga soovitatakse asjakohast sõnastust.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
rahaliste vahendite saajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
rahaliste vahendite saajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed ja kõige 
vähem koormavad aruandlusnõuded. Et 
hõlbustada aruandlusnõuete täitmist, teeb 
komisjon kättesaadavaks 
kasutajasõbralikud vormid ning tagab 
tutvustus- ja tugiprogrammid, mis on 
konkreetselt suunatud sotsiaalpartneritele 
ja -organisatsioonidele, millel ei pruugi 
alati olla aruandlusnõuete täitmiseks 
oskusteavet, piisavaid vahendeid ega 
töötajaid.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust. Vahehindamisel võetakse arvesse 
eelkäija programmide (õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm ning programm „Kodanike 
Euroopa”) pikaajalise mõju hindamiste 
tulemusi.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse kasutada ühe lõike piires järjekindlat sõnastust.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

4. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele. Komisjon 
muudab hinnangu avalikuks ja hõlpsasti 
kättesaadavaks, avaldades selle oma 
veebisaidil.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2027.

2. Artiklites 13 ja 14 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2027.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artikli 13, artikli 16 lõigete 3 ja 6 ja artikli 19 
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muudatusettepanekuid)

Selgitus

Tööprogrammid tuleks võtta vastu delegeeritud õigusaktidega. Käesoleva 
muudatusettepanekuga soovitatakse asjakohast sõnastust.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 13 ja 14 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artikli 13, artikli 16 lõigete 2 ja 6 ja artikli 19 
muudatusettepanekuid)

Selgitus

Tööprogrammid tuleks võtta vastu delegeeritud õigusaktidega. Käesoleva 
muudatusettepanekuga soovitatakse asjakohast sõnastust.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega. 
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Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel tagab 
komisjon kõikide dokumentide, 
sealhulgas õigusaktide eelnõude sama- ja 
õigeaegse edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule samal ajal
nende esitamisega liikmesriikide 
ekspertidele. Kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu peavad seda vajalikuks, võivad 
nad kumbki saata oma eksperdid osalema 
komisjoni eksperdirühmade delegeeritud 
õigusakte ettevalmistavatel koosolekutel, 
kuhu on kutsutud liikmesriikide 
eksperdid.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Tuginedes 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonivahelise 
parema õigusloome kokkuleppele võivad 
kodanikud ja muud sidusrühmad 
väljendada nelja nädala jooksul oma 
arvamust delegeeritud õigusakti teksti 
kavandi kohta. Programmi 
rakendamiseks konsulteeritakse Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Euroopa Regioonide Komiteega teksti 
kavandi osas.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 14 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

6. Artiklite 13 ja 14 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artikli 13, artikli 16 lõigete 2 ja 3 ja artikli 19 
muudatusettepanekuid)

Selgitus

Tööprogrammid tuleks võtta vastu delegeeritud õigusaktidega. Käesoleva 
muudatusettepanekuga soovitatakse asjakohast sõnastust.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele ning vajaduse korral 
selliselt rahastatavatest meetmetest toetuse 
saajatele ja nendes meetmetes osalejatele 
selle kohta sidusat, tulemuslikku ja 
proportsionaalset suunatud teavet.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Programmi kontaktpunktid
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Komisjon moodustab igas liikmesriigis 
koostöös kohalike partnerite ja/või 
liikmesriigiga kontaktpunktid.
Kontaktpunktid tagavad sidusrühmadele 
ja programmi toetuse saajatele kõigis 
programmi aspektides, sealhulgas seoses 
taotluse esitamise korra, projekti 
rakendamise protsessi, aruandluse ja 
teiste formaalsustega, erapooletud juhised 
ja praktilise teabe ning abi.
Kontaktpunkte võib hallata liikmesriik või 
kodanikuühiskonna organisatsioon või 
nende konsortsium.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud

1. Komisjoni abistab komitee. See 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

2. Kui on viidatud käesolevale 
lõikele, kohaldatakse määruse (EL)
nr 182/2011 artiklit 4.

3. Komitee võib programmi eri 
tegevussuundadega tegelemiseks tulla 
kokku erinevates koosseisudes.

(vt põhjenduste 30 ja 31 ning artiklite 13 ja 16 muudatusettepanekuid)

Selgitus

Artikkel tuleb välja jätta, kuna ettepanek ei tohiks sisaldada viiteid rakendusaktidele.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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I lisa välja jäetud

Programmi meetmed

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 
erieesmärkide saavutamist toetatakse 
eelkõige järgmiste meetmete kaudu:

(a) teadlikkuse suurendamine, teabe 
levitamine, et parandada poliitika ja 
õiguste tundmist programmiga hõlmatud 
valdkondades;

(b) vastastikune õppimine heade 
tavade jagamise kaudu sidusrühmade 
vahel, et parandada oma teadmisi ja 
vastastikust mõistmist ning ühiskonnaelus 
osalemist ja demokraatlikku kaasatust;

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1

et paremini mõista olukorda 
liikmesriikides ja ELi tasandil 
programmiga hõlmatud valdkondades 
ning parandada liidu õiguse ja poliitika 
rakendamist liikmesriikides;

(d) sidusrühmade koolitamine, et 
parandada nende teadmisi liidu poliitikast 
ja õigustest programmiga hõlmatud 
valdkondades;

(e) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus;

(f) kodanike teadlikkuse 
suurendamine Euroopa kultuurist, 
ajaloost ja ajaloolisest mälust ning liitu 
kuulumise tunde tugevdamine;

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 
kokkutoomine, andes neile võimaluse 
osaleda sõpruslinnade meetmetes;

(h) demokraatlikuma liidu ehitamises 
aktiivse osalemise ning õigustest ja 
väärtustest teadlikkuse suurendamise 
julgustamine ja hõlbustamine 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu;

(i) määruse [(EL) nr 211/2011] 
rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 
rahastamine, toetades seeläbi seda, et 
kodanikud saavad teostada oma õigust 
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algatada ja toetada Euroopa 
kodanikualgatusi;

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 
suurendamine, et edendada ja edasi 
arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke 
ja strateegiaid, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine;

(k) programmi tundmise ja selle 
tulemuste levitamise ja ülekantavuse 
parandamine ning inimeste teavitamine 
nendest, sh 
programmikontaktpunktide/riiklike 
kontaktisikute võrgustiku loomise ja 
toetamise kaudu.

_________________

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 
statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; 
uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja 
küsitlused; hindamised; mõju hindamine; 
suuniste, aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine.
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