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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 30. mai 
2018. aasta resolutsiooni 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite 
kohta1a; rõhutab, et finantsraamistik ja 
kõik sellega seotud ELi 
poliitikavaldkonnad peavad tuginema 
üldkehtivatele põhimõtetele; nõuab 
seetõttu, et ÜRO kestliku arengu 
eesmärke tuleb võtta arvesse kõigis 
järgmise finantsraamistiku kohastes liidu 
meetmetes ja algatustes; rõhutab ühtlasi, 
et EList ei saa kaasavat Euroopat, kui 
diskrimineerimist ei kaotata, ja peab 
kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 
ettepanekutes esitatud ELi meetmetes ei 
ole soolist aspekti arvesse võetud ega 
soolist võrdõiguslikkust eesmärgiks 
seatud; 

_______________

1a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 14. märtsi 
2018. aasta resolutsiooni järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku ja 
2020. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku suhtes võetava 
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parlamendi seisukoha ettevalmistamise 
kohta1a; kinnitab uuesti oma toetust 
kultuuri-, haridus-, meedia-, noorsoo-, 
spordi-, demokraatia-, kodakondsus- ja 
kodanikuühiskonna programmidele, mis 
on selgelt tõestanud oma Euroopa 
lisaväärtust ja on toetusesaajate hulgas 
jätkuvalt populaarsed; soovitab luua 
komisjoni hallatava liidusisese Euroopa 
Demokraatia Fondi, et 
kodanikuühiskonda ning demokraatia ja 
inimõiguste valdkonnas töötavaid 
vabaühendusi rohkem toetada; 

_______________

1a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0075.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste
programm

millega kehtestatakse õiguste, väärtuste ja 
kodakondsuse programm

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Oma 14. märtsi 2018. aasta 
resolutsioonis järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse 
mitmeaastase finantsraamistiku suhtes 



AD\1170174ET.docx 5/19 PE625.488v03-00

ET

võetava parlamendi seisukoha 
ettevalmistamise kohta väljendas Euroopa 
Parlament uuesti oma toetust kultuuri-, 
haridus-, meedia-, noorsoo-, spordi-, 
demokraatia-, kodakondsus- ja 
kodanikuühiskonna programmidele, mis 
on selgelt tõestanud oma Euroopa 
lisaväärtust ja on toetusesaajate hulgas 
jätkuvalt populaarsed, ning rõhutas, et liit 
saab tugevamaks ja ambitsioonikamaks 
ainult siis, kui tema eelarvet 
suurendatakse. Tuleks tagada pidev toetus 
senisele poliitikale, suurendada liidu 
juhtprogrammidele eraldatavaid 
vahendeid ja uute ülesannete jaoks tuleks 
eraldada uued rahasummad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kodanikud peaksid ka olema 
teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 
liidu kodakondsusest, tundma end teises 
liikmesriigis elades, reisides, õppides, 
töötades või vabatahtlikuna tegutsedes 
vabalt ning neil peaks olema võimalus 
kasutada kõiki oma kodakondsusest 
tulenevaid õiguseid, nad peaksid olema 
kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 
et nende õigused on tagatud ja kaitstud 
ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 
ei asuks. Kodanikuühiskonda tuleb toetada 
ELi lepingu artikli 2 kohaste ELi ühiste 
väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja neist 
teadlikkuse suurendamisel ning liidu 
õigusest tulenevate õiguste kasutamisel.

(7) Kodanikud peaksid ka olema 
teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 
liidu kodakondsusest, tundma end teises 
liikmesriigis elades, reisides, õppides, 
töötades või vabatahtlikuna tegutsedes 
vabalt ning neil peaks olema võimalus 
kasutada kõiki oma kodakondsusest 
tulenevaid õiguseid, nad peaksid olema 
kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 
et nende õigused on tagatud ja kaitstud 
ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 
ei asuks. Kodanikuühiskonda, samuti 
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja 
nende esindusühendusi riigi ja Euroopa 
tasandil tuleb toetada ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest 
tulenevate õiguste kasutamisel. 
Programmiga tagatakse jätkuv toetus 
nende eesmärkide saavutamist 
soodustavate olemasolevate kohalike ja 
piirkondlike algatuste rakendamisele ja 
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arendamisele, nagu meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust kohalikus elus käsitlev 
Euroopa harta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja 
eesmärke. Naiste diskrimineerimise ja 
nende ebavõrdse kohtlemisega riivatakse 
nende põhiõigusi ja takistatakse nende 
poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku 
osalemist ühiskonnas. Pealegi takistavad 
struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine liidu kõigis 
tegevustes liidu tegevuse keskmes ja 
majanduskasvu soodustaja ning seda tuleks 
programmiga toetada.

(8) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja 
eesmärke. Naiste diskrimineerimise ja 
nende ebavõrdse kohtlemisega riivatakse 
nende põhiõigusi ja takistatakse nende 
poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku 
osalemist ühiskonnas. Pealegi takistavad 
struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine liidu kõigis 
tegevustes liidu tegevuse keskmes ja 
majanduskasvu soodustaja ning seda tuleks 
programmiga toetada, tagades 
maksimaalse koostoime Euroopa 
Sotsiaalfondiga+.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 8 on sätestatud soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõte kõigi liidu meetmete puhul. 
Soolise aspekti arvestamise 
nõuetekohaseks rakendamiseks on vaja 
piisavaid vahendeid ning läbipaistvust 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja 
soolise diskrimineerimise vastase võitluse 
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eelarveridadel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Tuleb tagada programmi 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja 
rakendamine võimalikult tulemuslikult ja 
kasutajasõbralikult, tagades samal ajal ka 
õiguskindluse ja programmile 
juurdepääsu kõigile osalejatele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ja rahaliste vahendite 
optimaalseks kasutamiseks on kõige 
olulisem parandada programmi 
elluviimist ja raha kasutamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ettepanekuga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, seatakse eesmärgiks 
anda liidule vahendid, millega paremini 
kaitsta oma eelarvet, kui puudused 
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õigusriigi põhimõtte järgimises 
kahjustavad või võivad kahjustada 
usaldusväärset finantsjuhtimist või liidu 
finantshuve. See peaks täiendama õiguste 
ja väärtuste programmi, millel on 
teistsugune roll – poliitikameetmete 
rahastamine kooskõlas põhiõiguste ja 
euroopalike väärtustega, mille keskmes on 
inimeste elu ja osalemine.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et võtta arvesse 
kliimamuutusega võitlemise olulisust 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
rakendada Pariisi kokkulepet ja ÜRO 
säästva arengu eesmärke, aitab käesolev 
programm kliimameetmed integreerida ja 
saavutada üldeesmärk, milleks on suunata 
25 % ELi eelarve kulutustest 
kliimaeesmärkide toetamiseks. 
Asjaomased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ja neid hinnatakse 
uuesti vahehindamise raames.

(28) Selleks et võtta arvesse 
kliimamuutusega võitlemise olulisust 
kooskõlas liidu võetud kohustustega 
rakendada Pariisi kokkulepet ja ÜRO 
säästva arengu eesmärke, aitab käesolev 
programm kliimameetmed integreerida ja 
saavutada üldeesmärki, milleks on suunata 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 kestuse ajal kliimaeesmärkide 
toetamiseks 25 % ELi eelarve kulutustest 
ja saavutada iga-aastane 30 % eesmärk 
võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 
2027. aastaks. Asjaomased meetmed 
määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus ja 
neid hinnatakse uuesti vahehindamise 
raames.

Selgitus

Oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. 
aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha 
ettevalmistamise kohta (2017/2052(INI)) nõudis Euroopa Parlament, et eesmärgini kasutada 
30 % ELi eelarvekuludest kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb jõuda võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2027. aastaks.
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Muudatusettepanek 12

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 
õigusi ja väärtusi, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ning 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 
nende esindusühenduste toetamise kaudu, 
et toetada avatud, demokraatlikke ja 
kaasavaid ühiskondi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada kodanike kaasatust ja 
osalemist liidu demokraatlikus elus 
(kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund),

(b) edendada kodanike Euroopat, 
suurendades kodanike kaasatust ja 
osalemist liidu demokraatlikus elus 
(kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund),

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon peab programmiperioodi 
jooksul korrapärast dialoogi programmist 
toetusesaajatega, eelkõige 
kodanikuühiskonna, samuti kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ning nende 
esindusühendustega, et määrata kindlaks 
mitmeaastased ja iga-aastased 
prioriteedid. Selleks peetakse kodanikega 
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dialoogi, mida korraldatakse vastavalt 
programmi mitmesugustele konkreetsetele 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 15

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 ahistamine ja 
vägivald, mis on suunatud laste, noorte ja 
naiste või muude riskirühmade vastu veebis 
ja/või väljaspool seda, sealhulgas 
töökohal ja avalikus ruumis, ning 
võidelda sellega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 1 627 000 000 eurot 
(jooksevhindades 1 834 000 000 eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on vastuvõtmiseks välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid, 
pidades silmas hääletust vaheraporti projekti üle, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meede, mis on saanud toetust 
programmi alusel, võib saada toetust ka 
mõne muu liidu programmi alusel, 
sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist 
toetustest ei kaeta samu kulusid. 
[Kumulatiivne rahastamine ei tohi ületada 
meetme rahastamiskõlblikke kogukulusid 
ja toetust muudest liidu programmidest 
võib arvutada proportsionaalselt].

1. Meede, mis on saanud toetust 
programmi alusel, võib saada toetust ka 
mõne muu liidu programmi alusel, 
sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist 
toetustest ei kaeta samu kulusid ja 
välditakse topeltrahastamist, näidates 
selgelt iga kululiigi rahastamisallikad, 
nagu näeb ette usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõte. [Kumulatiivne 
rahastamine ei tohi ületada meetme 
rahastamiskõlblikke kogukulusid ja toetust 
muudest liidu programmidest võib 
arvutada proportsionaalselt].

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab tööprogrammi 
vastu delegeeritud õigusaktiga. Komisjonil 
on õigus võtta kooskõlas artikliga 16 vastu 
delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 2 sätestatud programmi 
erieesmärkide saavutamisel tehtud 

1. Näitajaid, mille abil antakse aru 
artiklis 2 sätestatud programmi 
erieesmärkide saavutamisel tehtud 
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edusammude kohta, on esitatud II lisas. edusammude kohta, kogutakse vajaduse 
korral sugupoolte lõikes. Näitajate loetelu
on esitatud II lisas.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

1. Hindamistes võetakse arvesse 
soolist aspekti, neis on eri peatükk iga 
tegevussuuna jaoks ja need toimuvad 
piisavalt aegsasti, et nende tulemusi saaks 
kasutada otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 21

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.

Muudatusettepanek 22

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 

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, näidates nii liidu antavat 
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teavet. lisaväärtust ja aidates komisjoni andmete 
kogumisel, et suurendada eelarve 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 
erieesmärkide saavutamist toetatakse 
eelkõige järgmiste piirkonna, riigi ja 
Euroopa tasandi meetmete kaudu:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1

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

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1

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

_______________ _______________

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.

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

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 
kokkutoomine, andes neile võimaluse 
osaleda sõpruslinnade meetmetes, 
sealhulgas väikestes kahepoolsetes 
mestimisprojektides ja linnade 
võrgustikus;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 
suurendamine mitmeaastaste 
tegevustoetuste abil, et edendada ja edasi 
arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke ja 
strateegiaid, ning programmiga hõlmatud 
valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ning 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja 
nende esindusühenduste toetamine;
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) siseriiklike kontaktpunktide 
tugevdamine ja parema koostoime 
tagamine kodanikuaktiivsuse valdkonna 
poliitika arengusuundumuste, programmi 
eesmärkide ning siseriiklike 
kontaktpunktide ja toetusesaajate 
tegevuse vahel;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k b) veebiplatvormi täiendamine, kus 
tutvustatakse toetusesaajate projekte ja 
antakse juhiseid võimalikele 
toetusesaajatele, levitatakse projekti 
tulemusi ning parandatakse nähtavust ja 
järelmeetmete võtmist;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt k c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k c) kriitilise, kuid konstruktiivse 
mõttevahetuse edasine toetamine, et 
käsitleda probleeme, mis on eurooplaste 
igapäevaelus olulised, näiteks tööhõive, 
sisserändajate integreerimine, 
elamumajandus, liikuvus ja haridus.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 
põhjal, et mõõta, mil määral programmi 
üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 
minimeerida halduskoormust ja kulusid. 
Selleks kogutakse andmeid järgmiste 
peamiste näitajate kohta:

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 
põhjal, et mõõta, mil määral programmi 
üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 
minimeerida halduskoormust ja kulusid. 
Selleks kogutakse andmeid järgmiste 
peamiste näitajate kohta, mis peaksid 
vajaduse korral olema esitatud soo, 
vanuse ja puude lõikes:

Selgitus

Programmis osalejate andmete eelnimetatud kategooriate kaupa liigitamine annaks 
konkreetsemat teavet soolise võrdõiguslikkuse arvestamise ja mittediskrimineerimise kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende inimeste arv, kelleni on jõutud 
järgmiste meetmete kaudu: 

Nende inimeste arv soo ja vanuse kaupa, 
kelleni on jõutud järgmiste meetmete 
kaudu: 

i) koolitusmeetmed; i) koolitusmeetmed;

ii) vastastikuse õppe ja heade tavade 
vahetamise meetmed;

ii) vastastikuse õppe ja heade tavade 
vahetamise meetmed;

iii) teadlikkuse suurendamise ja 
teavitamise ja teabe levitamise meetmed.

iii) teadlikkuse suurendamise ja 
teavitamise ja teabe levitamise meetmed.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – rida 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab igal aastal ka järgmised 
väljundnäitajad:

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – rida 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastatud taotluste ja meetmete arv 
artikli 9 lõike 1 loetelu ja 
tegevussuundade lõikes

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – rida 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate poolt soovitud ja neile 
eraldatud rahastamise tase artikli 9 lõike 
1 loetelu ja tegevussuundade lõikes
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