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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni 2. mail 2018 
vastuvõetud teatises „Tänapäevane eelarve 
liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 
võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027“26 soovitas komisjon 
järgmises finantsraamistikus noortele 
suuremat tähelepanu pöörata, nimelt 
soovitati üle kahe korra suurendada liidu 
ühe ilmekaima eduloo – programmi 
„Erasmus+“ (2014–2020) vahendeid. Uue 
programmi keskmes peaks olema 
kaasamine ning selle raames tuleks enam 
jõuda noorteni, kellel on vähem võimalusi. 
See peaks võimaldama rohkematel noortel 
teise riiki õppima või töötama minna.

(8) Komisjoni 2. mail 2018 
vastuvõetud teatises „Tänapäevane eelarve 
liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 
võimalusi: mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027“26 soovitas komisjon 
järgmises finantsraamistikus noortele 
suuremat tähelepanu pöörata, nimelt 
soovitati üle kahe korra suurendada liidu 
ühe ilmekaima eduloo – programmi 
„Erasmus+“ (2014–2020) vahendeid. 
Euroopa Parlament nõudis aga oma 14. 
märtsi 2018. aasta resolutsioonis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et 
selle programmi eelarvet suurendataks 
kolm korda. Uue programmi keskmes 
peaks olema kaasamine ning selle raames 
tuleks enam jõuda noorteni, kellel on 
vähem võimalusi. See peaks võimaldama 
rohkematel noortel teise riiki õppima või 
töötama minna.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oma teatises „Euroopa identiteedi 
tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ 
rõhutas komisjon hariduse, kultuuri ja 

(17) Oma teatises „Euroopa identiteedi 
tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ 
rõhutas komisjon hariduse, kultuuri ja 
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spordi keskset rolli noorima põlvkonna 
kodanikuaktiivsuse edendamisel ja ühiste 
väärtuste kasvatamisel. Euroopa identiteedi 
tugevdamine ja üksikisikute demokraatias 
osalemise edendamine on Euroopa tuleviku 
ja meie demokraatlike ühiskondade 
seisukohast esmatähtis. Kui noored lähevad 
välismaale kõrgkooli, õppima, praktikale 
või tööle või osalevad seal mõnel noorte-
või spordiüritusel, on sellest kasu Euroopa 
identiteedi tugevdamisel kogu selle 
mitmekesisuses, see aitab suurendada 
kultuurikogukonda kuuluvuse tunnet ning 
edendada sellega seonduvat 
kodanikuaktiivsust igas vanuses inimeste 
seas. Liikuvusmeetmetes osalejad peaksid 
kaasa lööma oma kodukoha ja ka 
vastuvõtva riigi kohalike kogukondade 
tegevuses ning jagama oma kogemusi. 
Tuleks toetada tegevusi, mis on seotud 
loovuse kõigi aspektide arendamisega 
hariduses, koolituses ja noorsootöös ning 
mis aitavad kaasa võtmepädevuste 
omandamisele.

spordi keskset rolli noorima põlvkonna 
kodanikuaktiivsuse edendamisel ja ühiste 
väärtuste kasvatamisel. Euroopa identiteedi 
tugevdamine ja üksikisikute demokraatias 
osalemise edendamine on Euroopa tuleviku 
ja meie demokraatlike ühiskondade 
seisukohast esmatähtis. Kui noored lähevad 
välismaale kõrgkooli, õppima, praktikale 
või tööle või osalevad seal mõnel noorte-
või spordiüritusel, on sellest kasu Euroopa 
identiteedi tugevdamisel kogu selle 
mitmekesisuses, see aitab suurendada 
kultuurikogukonda kuuluvuse tunnet ning 
edendada sellega seonduvat 
kodanikuaktiivsust igas vanuses inimeste 
seas. Sellest tulenevalt on programmi 
eesmärk peegeldada Euroopa ühiskonna 
mitmekesisust etnilise kuuluvuse, soo, 
võimete, sotsiaalse tausta ja liidu 
geograafia seisukohalt.
Liikuvusmeetmetes osalejad peaksid kaasa 
lööma oma kodukoha ja ka vastuvõtva riigi 
kohalike kogukondade tegevuses ning 
jagama oma kogemusi. Tuleks toetada 
tegevusi, mis on seotud loovuse kõigi 
aspektide arendamisega hariduses, 
koolituses ja noorsootöös ning mis aitavad 
kaasa võtmepädevuste omandamisele.

Selgitus

Euroopa ühiskonna kõikide osadeni jõudvad ELi programmid on kulutõhusamad, eelkõige 
ELi väärtuste edendamise ja võrdsete võimaluste pakkumise seisukohast, mistõttu tuleks 
programmides osalemisest aru anda.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Programm peaks soodustama 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
läbipaistvamaks muutmist ja tunnustamist, 
samuti ainepunktide või õpiväljundite 
ülekandmist, edendama kvaliteedi tagamist 

(28) Programm peaks soodustama 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
läbipaistvamaks muutmist ja tunnustamist, 
samuti ainepunktide või õpiväljundite 
ülekandmist, edendama kvaliteedi tagamist 
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ning toetama mitteformaalse ja informaalse 
õppimise valideerimist, oskuste juhtimist ja 
nõustamist. Sellega seoses peaks 
programm pakkuma tuge ka sellisele 
riiklike ja liidu tasandi kontaktpunktide ja 
võrgustike tegevusele, mille vahendusel 
hõlbustatakse üleeuroopalisi vahetusi ja 
arendatakse paindlikke õpivõimalusi 
hariduse, koolituse ja noortemeetmete eri 
valdkondades ning formaalse ja
mitteformaalse õppe vahendusel.

ning toetama mitteformaalse ja informaalse 
õppimise valideerimist, oskuste juhtimist ja 
nõustamist. Eelkõige peaks liikmesriikide 
süsteemide erinevuste ületamine tagama 
kutseõppes diplomite väljastamisel selle, et 
ELi sisese liikuvuse raames ja 
programmiga „Erasmus“ ühinenud 
kolmandates riikides omandatud oskused 
ja õpiväljundid valideeritakse ja neid 
tunnustatakse. Sellega seoses peaks 
programm pakkuma tuge ka sellisele 
riiklike ja liidu tasandi kontaktpunktide ja 
võrgustike tegevusele, mille vahendusel 
hõlbustatakse üleeuroopalisi vahetusi ja 
arendatakse paindlikke õpivõimalusi 
hariduse, koolituse ja noortemeetmete eri 
valdkondades ning formaalse ja 
mitteformaalse õppe vahendusel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) On väga oluline hoogustada 
Euroopa integratsiooni teema õpetamist, 
õppimist ja uurimistööd, samuti edendada 
integratsiooniteemalisi arutelusid Jean 
Monnet’ meetmete toetuse kaasabil 
kõrghariduse valdkonnas, aga ka hariduse 
ja koolituse muudes valdkondades. 
Euroopa identiteeti ja Euroopale 
pühendumist arendava tunde kasvatamine
on eriti oluline ajal, mil liidu aluseks 
olevad ühised väärtused, mis on Euroopa 
identiteedi osaks, on proovile pandud ja 
kus kodanikud ei soovi väga 
ühiskonnaelust osa võtta. Programmiga 
tuleks jätkata Euroopa 
integratsiooniteemaliste uuringute 
kvaliteedi tõstmist.

(31) On väga oluline hoogustada 
Euroopa integratsiooni, Euroopa ajaloo ja 
Euroopa kodakondsuse teema õpetamist, 
õppimist ja uurimist, samuti edendada 
integratsiooniteemalisi arutelusid Jean 
Monnet’ meetmete toetuse kaasabil 
kõrghariduse valdkonnas, aga ka hariduse 
ja koolituse muudes valdkondades. 
Euroopa identiteedi ja Euroopa 
kodakondsuse ning Euroopale 
pühendumise tunde tugevdamine on eriti 
oluline ajal, mil liidu aluseks olevad ühised 
väärtused, mis on Euroopa identiteedi 
osaks, on proovile pandud ja kus 
kodanikud ei soovi väga ühiskonnaelust 
osa võtta. Programmiga tuleks jätkata 
Euroopa integratsiooni, Euroopa ajaloo ja 
Euroopa kodakondsuse teemaliste
uuringute kvaliteedi tõstmist.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, aidatakse 
programmiga kliimameetmeid liidu 
poliitikasse integreerida ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisele, st sellele, et 
liidu eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Asjakohased meetmed 
määratakse kindlaks „Erasmuse“ 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

(32) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärke, aidatakse 
programmiga kliimameetmeid liidu
poliitikasse integreerida ja panustada 
üldeesmärgi saavutamisele, st sellele, et 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
2021–2027 eraldataks kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks vähemalt 25 % 
liidu eelarvekulutustest ning see osakaal 
peaks võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks suurenema 30 %-ni aastas. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
„Erasmuse“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Selgitus

Muudatus tuleneb parlamendi seatud kliimakulutuste eesmärgist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programmi „Erasmus“ rahastamispakett, 
mis on iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu peamine 
juhis [reference to be updated as 
appropriate Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni vahel 2. detsembril 2013. 
aastal eelarvedistsipliini, eelarvealase 
koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe34

(33) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programmi „Erasmus“ rahastamispakett, 
mis on iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu peamine 
juhis [(viidet tuleb vajaduse korral 
ajakohastada) Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel 2. detsembril 
2013. aastal eelarvedistsipliini, 
eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe34
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punkti 17] tähenduses. punkti 17] tähenduses. Alates 2021. aastast 
tuleb programmile tagada 2014.–
2020. aasta finantsraamistikuga võrreldes 
palju suurem aastaeelarve ning iga-
aastaseid eraldisi tuleb järk-järgult 
pidevalt suurendada. Nii saaks 
programmist 2021.–2027. aasta 
finantsraamistiku kestuse ajal kohe 
algusest peale osa võtta rohkem osalejaid.

__________________ __________________

34 ELT L […], […], lk […]. 34 ELT L […], […], lk […].

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „õpiränne“ – füüsiline elama 
asumine elukohariigist erinevasse riiki 
selleks, et õppida, osaleda koolitusel või 
mitteformaalses või informaalses õppes. 
Sellega võivad kaasneda muud meetmed, 
näiteks keeleabi ja keeleõpe ja/või 
võimalus veebiõppeks ja 
virtuaalkoostööks. Teatud erijuhtudel võib 
õpiränne olla ka õppimine infotehnoloogia 
ja kommunikatsioonivahendite vahendusel;

(2) „õpiränne“ – füüsiline elama 
asumine elukohariigist erinevasse riiki 
selleks, et õppida, osaleda koolitusel või 
mitteformaalses või informaalses õppes, sh 
kihtkursusel. Sellega võivad kaasneda 
muud meetmed, näiteks keeleabi ja 
keeleõpe ja/või võimalus veebiõppeks ja 
virtuaalkoostööks. Teatud erijuhtudel võib 
õpiränne olla ka õppimine infotehnoloogia 
ja kommunikatsioonivahendite vahendusel;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „kutsekoolide õpilased“ – kõik 
isikud, kes on registreeritud kutsehariduse 
ja -õppesüsteemis esma- või 
täiendõppekava omandamiseks mistahes 
tasemel alates keskastmest kuni 
keskharidusjärgse tasemeni. See mõiste 
hõlmab ka selliseid osalejaid, kes on hiljuti 
vastava õppekava läbinud;

(9) „kutsekoolide õpilased“ – kõik 
isikud, kes on registreeritud kutsehariduse 
ja -õppesüsteemis esma- või 
täiendõppekava omandamiseks või 
kihtkursusel osalemiseks mistahes tasemel 
alates keskastmest kuni keskharidusjärgse 
tasemeni. See mõiste hõlmab ka selliseid 
osalejaid, kes on hiljuti vastava õppekava 
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läbinud;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada üksikisikute õpirännet, 
samuti organisatsioonide vahelist koostööd 
ja organisatsiooni tasandi kaasatust, 
tipptaset, loovust ja innovatsiooni ning
haridus- ja koolituspoliitikat;

(a) edendada üksikisikute õpirännet, 
samuti organisatsioonide vahelist koostööd 
ja organisatsiooni tasandi kaasatust, 
tipptaset, loovust ja innovatsiooni, haridus-
ja koolituspoliitikat ning teadmisi 
Euroopa kodakondsusest ja Euroopa 
ajaloost;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 30 000 000 000 eurot.

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta hindades 41 097 000 000
eurot (jooksevhindades
46 758 000 000 eurot).

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. märtsi ja 30. mai resolutsiooniga järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta tuleks rahastamispaketti muuta. Aluseks on võetud programmide 
kaupa tehtud esialgne tehniline jaotus, mida võidakse veel muuta. Seejuures tuleb aga järgida 
nimetatud resolutsioonides sõnastatud Euroopa Parlamendi üldist seisukohta ja võtta 
arvesse, et kogusumma moodustab ELi 27 riigi kogurahvatulust 1,3 %.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 24 940 000 000 eurot haridus- ja (a) 83,14 % lõikes 1 osutatud summast
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koolitusvaldkonna meetmetele, sellest haridus- ja koolitusvaldkonna meetmetele, 
sellest

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) vähemalt 8 640 000 000 eurot
artikli 4 punktis a ja artikli 5 punktis a 
osutatud kõrgharidusmeetmetele;

(1) vähemalt 28,8 % lõikes 1 osutatud 
summast artikli 4 punktis a ja artikli 5 
punktis a osutatud kõrgharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) vähemalt 5 230 000 000 eurot
artikli 4 punktis b ja artikli 5 punktis a 
osutatud kutseharidus- ja õppemeetmetele;

(2) vähemalt 17,43 % lõikes 1 osutatud 
summast artikli 4 punktis b ja artikli 5 
punktis a osutatud kutseharidus- ja 
õppemeetmetele;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) vähemalt 3 790 000 000 eurot
artikli 4 punktis c ja artikli 5 punktis a 
osutatud üldharidusmeetmetele;

(3) vähemalt 12,63 % lõikes 1 osutatud 
summast artikli 4 punktis c ja artikli 5 
punktis a osutatud üldharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähemalt 1 190 000 000 eurot (4) vähemalt 3,97 % lõikes 1 osutatud 
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artikli 4 punktis d ja artikli 5 punktis a 
osutatud täiskasvanuharidusmeetmetele;

summast artikli 4 punktis d ja artikli 5 
punktis a osutatud 
täiskasvanuharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 450 000 000 eurot artiklis 7 
osutatud Jean Monnet’ meetmetele;

(5) 1,5 % lõikes 1 osutatud summast
artiklis 7 osutatud Jean Monnet’ 
meetmetele;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 3 100 000 000 eurot artiklites 8–10 
osutatud noortevaldkonna meetmetele;

(b) 10,33 % lõikes 1 osutatud summast
artiklites 8–10 osutatud noortevaldkonna 
meetmetele;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 550 000 000 eurot artiklites 11–13 
osutatud spordivaldkonna meetmetele ja

(c) 1,83 % lõikes 1 osutatud summast
artiklites 11–13 osutatud spordivaldkonna 
meetmetele ja

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vähemalt 960 000 000 eurot riiklike (d) vähemalt 3,2 % lõikes 1 osutatud 
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korraldusasutuste tegevuskulude katteks. summast riiklike korraldusasutuste 
tegevuskulude katteks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programmi jaoks kolmandatelt 
riikidelt saadud osamaksete ja/või muude 
liidu vahendite kohta esitatakse kord 
aastas aruanne nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile kui liidu eelarvepädevatele 
institutsioonidele.

Selgitus

Kolmandate riikide osamaksed ja muud ELi eelarve välised vahendid. Eelarvepädevaid 
institutsioone ja juhtivaid komisjone tuleks selliste osamaksete suurusest teavitada, et neil 
oleks võimalik programmide ulatust ja mõju tõhusamalt hinnata.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Programmi hindamine hõlmab 
programmis osalemise analüüsi soo, 
etnilise kuuluvuse, võimete, sotsiaalse 
tausta ja liidu geograafia alusel, mis 
võimaldab paremini näha programmi 
kulutõhusust, ulatust ja kasutamist ning 
võtta rohkem arvesse Euroopa ühiskonna 
mitmekesisust.

Selgitus

Euroopa ühiskonna kõikide osadeni jõudvad ELi programmid on kulutõhusamad, eelkõige 
ELi väärtuste edendamise ja võrdsete võimaluste pakkumise seisukohast, mistõttu tuleks 
programmides osalemisest aru anda.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon vastutab programmi 
meetmete ja riiklike korraldusasutuste 
hallatava tegevuse järelevalve eest. Ta 
kehtestab miinimumnõuded riikliku 
korraldusasutuse ja sõltumatu 
auditeerimisasutuse kontrollide kohta.

2. Komisjon vastutab programmi 
meetmete ja riiklike korraldusasutuste 
hallatava tegevuse järelevalve eest. Ta 
kehtestab miinimumnõuded riikliku 
korraldusasutuse ja sõltumatu 
auditeerimisasutuse kontrollide kohta, 
võttes arvesse riigi rahanduse 
sisekontrolli süsteeme.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendatakse nii, et 
sellega on tagatud programmi üldine 
kooskõla ja täiendavus muu asjakohase 
liidu poliitikaga ning muude programmide 
ja rahastamisvahenditega, eelkõige 
nendega, mis on seotud hariduse ja 
koolituse, kultuuri ja meedia, 
noorsooküsimuste ja solidaarsuse, tööhõive 
ja sotsiaalse kaasatuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, tööstuse ja ettevõtluse, 
digitaalpoliitika, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, keskkonna ja kliimameetmete, 
ühtekuuluvus-, regionaalpoliitika, rände, 
julgeoleku ning rahvusvahelise koostöö ja 
arenguga.

1. Programmi rakendatakse nii, et 
sellega on tagatud programmi üldine 
kooskõla ja täiendavus muu asjakohase 
liidu poliitikaga ning muude programmide 
ja rahastamisvahenditega, eelkõige 
nendega, mis on seotud hariduse ja 
koolituse, kultuuri ja meedia, 
noorsooküsimuste ja solidaarsuse, tööhõive 
ja sotsiaalse kaasatuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, tööstuse ja ettevõtluse, 
digitaalpoliitika, põllumajanduse ja maaelu 
arengu, keskkonna ja kliimameetmete, 
ühtekuuluvus-, regionaalpoliitika, rände, 
julgeoleku ning rahvusvahelise koostöö ja 
arenguga. Seetõttu tuleb taotluste 
läbivaatamise korda lihtsustamisnõude 
täitmiseks ühtlustada. Haldusmenetlused 
tuleb muuta palju vähem koormavaks.
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