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SUGGESTIONS 

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt tõsiasja üle, et uue rahastamistsükli kahel esimesel aastal tundub 

programm „Kodanike Euroopa“, mille eesmärk on ületada ELi institutsioone ja ELi 

kodanikke lahutavad erinevused, toimivat hästi, kuna taotlejate arv on tõusnud, projektid 

on kvaliteetsed ja projektide rakendamine on nõuetekohane; 

2. rõhutab, kui olulised on sellised programmid ajal, mil kestavad kriisid ning Euroopa Liidu 

vastased jõud seavad pidevalt kahtluse alla Euroopa Liidu püsimajäämise; 

3.  väljendab heameelt programmi struktuuri lihtsustamise üle, näiteks prioriteetide 

mitmeaastase kindlaksmääramise kaudu, mis on huvitatud kodanike ja organisatsioonide 

jaoks lihtsustanud taotluste esitamist üldiselt, ning mitme uue finantskorralduse üle, nagu 

kindlasummaliste maksete süsteem, mis on vähendanud toetusesaajate halduskoormust; 

4. nõuab, et komisjon ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet 

(EACEA) hindaksid korrapäraselt arvukate eelarveliste korralduste mõju taotlejatele ja 

võimalikele toetuskõlblikele taotlejatele; nõuab eelkõige, et hinnataks, kas 2015. aastal 

maksete assigneeringute suure puudujäägi tõttu kohandatud vähendatud eelmaksete määr 

(50 %-lt 40 %-le projektide puhul ning 80 %-lt 50%-le tegevustoetuste ja riiklike 

kontaktpunktide puhul), kaasrahastamise vajadus ning samade parameetrite kohaldamine 

tegelikust elukallidusest ja geograafilisest eraldatusest hoolimata võis asetada – ja asetab 

jätkuvalt – teatavat tüüpi organisatsioonid ja konkreetsed liikmesriigid ebasoodsasse 

olukorda; nõuab lisaks, et nad arendaksid edasi strateegiaid, mille abil tuua ELi 

institutsioonid Euroopa kodanikele lähemale ning teavitada kodanikke paremini 

erinevatest ELi poliitikapõhimõtetest;  

5. tunnistab, et kõige raskem ülesanne on saavutada praegused ambitsioonikad eesmärgid 

olemasolevate piiratud rahaliste vahenditega; ergutab riiklikke kontaktpunkte koos 

nendega seotud kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning EACEAd hõlbustama ja 

hoogustama igal võimalikul juhul sünergiat selliste ELi programmide nagu „Loov 

Euroopa“ ja „Erasmus+“ ning Euroopa Sotsiaalfondi vahel, et tekitada mastaabisäästu ja 

maksimeerida mõju; 

6.  kutsub komisjoni ja EACEAd üles lisama 31. detsembriks 2017 ette nähtud 

vahehindamise aruandesse põhjalikku hinnangut programmi finantsilise rakendamise ja 

eelarve täitmise kohta ning tegema sellest hinnangust järeldusi edasiste eesmärkide uuesti 

määratlemiseks ja programmi eelarvenõuete kohandamiseks uues mitmeaastases 

finantsraamistikus;  

7. rõhutab, kui oluline on alles hoida tegevustoetused, et säilitada organisatsioonidele ja 

abisaajatele ette nähtud struktuuriabi ning võimaldada neile pikaajalist planeerimist; 

8. kutsub komisjoni, EACEAd, riiklikke kontaktpunkte ja nende kohalikke ja piirkondlikke 

partnerasutusi ning programmi toetusesaajaid üles tegema täiendavaid jõupingutusi 

nähtavuse suurendamiseks ja kommunikatsiooni parandamiseks, kasutades saadaolevaid 

rahalisi vahendeid kõige tõhusamal viisil, et suurendada teadlikkust programmi kohta ning 
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jõuda osalevates riikides veelgi tõhusamalt kodanikeni, sealhulgas parandades 

teabevahetust, tõhustades sotsiaalmeedia kasutust ning käsitledes teemasid, mis on hetkel 

paljude kodanike meelest olulised, nagu töökohad, majanduskasv ja ränne; 
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