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LÜHISELGITUS

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (COM(2018)0372) kehtestatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi raamistik aastateks 2021–2027.

Ettepanekus nähakse ette, et rahastamine peab keskenduma kindlaksmääratud prioriteetidele 
ning selles esitatakse nende prioriteetidega kooskõlas olevate temaatiliste eesmärkide loetelu 
ja soodustatakse integreeritud programmitööd. 

Käesoleva arvamuse eesmärk on keskenduda ettepanekus tähelepanuta jäänud küsimustele, 
nagu loomemajandus, kultuur, noored ja sport.

See, et õiguslikult siduvates määrustes puudub konkreetne viide kultuurile, on jätkuvalt üks 
peamisi takistusi kultuuriinvesteeringute edendamisel. Seepärast on vaja ambitsioonikamat 
lähenemisviisi, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõiget 4, milles 
sätestatakse, et „aluslepingute teiste sätete kohaselt tegutsedes võtab liit arvesse erinevaid 
kultuuriaspekte“. Arvamuse koostaja rõhutab, et tuleb tunnustada kultuuri täielikku 
potentsiaali ja rolli majandusarengu, sotsiaalse kaasatuse ja ühtekuuluvuse toetamisel ja 
edendamisel. 

Kahjuks ei käsitleta ettepanekus võtta vastu määrus kultuuri kui tervikut, vaid viidatakse 
üksnes kultuuripärandile. Vaatamata sellele, et kultuur on tihedalt seotud hariduse, sotsiaalse 
kaasatuse ja innovatsiooniga, ei viidata ettepanekus kultuuri panusele kohalikku ja 
piirkondlikku arengusse. Kultuuri mitmekülgne panus haridusse, õppimisse pädevuste ja 
oskuste arendamise kaudu, majanduse arengusse loome- ja kultuurimajanduse kaudu ning 
sotsiaalsesse kaasatusse ennetava tegevuse kaudu marginaalsetes kogukondades, õigustab 
konkreetselt kultuurile viitamist selle temaatilise eesmärgi puhul kavandatavates meetmetes. 
Lisaks sellele on väga oluline määrata kindlaks konkreetsed meetmed ja eraldada vahendid 
selliste projektide jaoks nagu inkubaatorid, digitaalne taristu (näiteks lairibaühendus) ning 
haridus-, kultuuri- ja teadusasutuste immateriaalne taristu, võttes arvesse, et kultuuriprojektid 
hõlmasid programmiperioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 vähemalt 11 miljardi euro ulatuses 
ühtekuuluvuspoliitika kulutusi.

Projektide ja nende tulemuste hindamisel võetakse kasutusele suurem hulk näitajaid, et panna 
senisest tugevamini rõhku sooritustele ja tulemustele suunatud lähenemisviisile. Seetõttu teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku võtta kasutusele uued näitajad turismi, kultuuri ja looduslike 
alade infrastruktuuriprojektide kohta, et paremini haarata toetatavate alade suuremat 
külastatavust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
sätestatud laste õiguste edendamine on 
ELi poliitika selge eesmärk (ELi lepingu 
artikkel 3). EL ja liikmesriigid peaksid 
ERFi vahendeid asjakohaselt kasutama, 
et toetada meetmeid, millega aidatakse 
tõhusalt kaasa laste õiguste edendamisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üha enam ühendatud maailmas 
ning pidades silmas demograafilist ja rände 
dünaamikat, on ilmne, et liidu 
rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 
tugineb eri rahastamisvahendite 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele. Selleks et tagada sidus, 
tugev ja järjepidev toetus 
liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 
vastutuse jagamise püüdlustele rände 
haldamisel, peaks ERF toetama rändajate 
pikaajalise integreerimise hõlbustamist.

(8) Üha enam ühendatud maailmas 
ning pidades silmas demograafilist ja rände 
dünaamikat, on ilmne, et liidu 
rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 
tugineb eri rahastamisvahendite 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele. Selleks et tagada sidus, 
tugev ja järjepidev toetus 
liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 
vastutuse jagamise püüdlustele rände 
haldamisel, peaks ERF toetama rändajate 
pikaajalise integreerimise hõlbustamist, 
olenemata nende elanikustaatusest. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et kohalikel 
ja piirkondlikel omavalitsustel oleks 
juurdepääs ERFi vahenditele, mis tehakse 
neile piisaval määral kättesaadavaks, et 
tegeleda rändajate integratsiooniga 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Õiglane üleminek sotsiaalselt 
jätkusuutlikule ja keskkonda säästvale 
majandusele peaks aitama tugevdada 
tulevikku suunatud arenguvõimalusi, 
viima kohalikud ja piirkondlikud oskused 
ja strateegiad paremini vastavusse C02-
heite vähendamise kohustustega, ning 
looma selleks suutlikkust ja toetuskavasid. 
Õiglane üleminekuprotsess on 
pikaajaline, sõltub suurel määral 
hariduse vallas võetavatest meetmetest ja 
kohustustest ning seda tuleks kujundada 
alt ülespoole ja koostöös avaliku ja 
majandussektori partnerite, 
sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 
kodanike kõrgetasemelise turvalisuse 
tagamiseks ning radikaliseerumise 
ärahoidmiseks, tuginedes koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, peaksid ERFi toel 
tehtavad investeeringud suurendama 
julgeolekut valdkondades, nagu transport ja 
energia, kus on vajadus ohutu ja turvalise 
avaliku ruumi ja elutähtsa taristu järele. 

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 
kodanike kõrgetasemelise turvalisuse ja 
kaasatuse tagamiseks, rakendades 
ennetuspoliitikat marginaliseerumise ja
radikaliseerumise ärahoidmiseks ning
tuginedes koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, nagu kultuur, 
haridus, noored ja sport, eelkõige 
programm „Loov Euroopa“ (sealhulgas 
kvaliteedimärgist kasutades), Erasmus ja 
Euroopa solidaarsuskorpus, peaksid ERFi 
toel tehtavad investeeringud hõlbustama 
juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, 
kultuurile ja rahvaspordile, aidates 
haldusasutustel oma taristut uuendada, ja 
suurendama julgeolekut valdkondades 
nagu transport ja energia, kus on vajadus 
ohutu ja turvalise avaliku ruumi ja 
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elutähtsa taristu järele, samuti sidusa 
ühiskonna jätkusuutlikust, tagades avatud 
kultuuri- ja avaliku ruumi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Liikmesriikide avaliku poliitika ja 
loomemajanduse võimaluste ekspertide 
töörühma avatud koordinatsiooni meetodi 
2018. aasta aruandes rõhutatakse 
kultuuri- ja loomemajanduse edasiviivat 
jõudu kultuuri ja loovuse ühendamisel 
innovatsiooni, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
regionaalarengu ja ettevõtluse 
arendamisega. Arvukad piirkondlikud 
aruka spetsialiseerumise strateegiad, 
sealhulgas kultuuri ja loovust käsitlev 
strateegia, võimaldavad ühist tööd 
tõhustada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
tulusaid investeeringuid VKEdesse, 
seadmetesse, tarkvarasse ja 
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
keskendudes eelkõige ebasoodsas 
olukorras, tõrjutud ja eraldatud 
kogukondadele, tulusaid investeeringuid 



AD\1168989ET.docx 7/19 PE626.959v02-00

ET

seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

VKEdesse, kaasa arvatud kultuuri- ja 
loomemajandus, seadmetesse, tarkvarasse 
ja immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liikmesriigid peaksid edastama 
komisjonile korrapäraselt teavet 
edusammude kohta, kasutades I lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Vajaduse korral saab 
ühiseid väljund- ja tulemusnäitajaid 
täiendada programmipõhiste väljund- ja 
tulemusnäitajatega. Liikmesriikide 
edastatava teabe põhjal peaks komisjon 
andma aru konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammudest kogu 
programmitöö perioodil, kasutades selleks 
II lisas sätestatud põhinäitajaid.

(22) Liikmesriigid peaksid edastama 
komisjonile korrapäraselt teavet 
edusammude kohta, kasutades I lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Vajaduse korral saab 
ühiseid väljund- ja tulemusnäitajaid 
täiendada programmipõhiste väljund- ja 
tulemusnäitajatega. Liikmesriikide 
edastatava teabe põhjal peaks komisjon 
andma aru konkreetsete eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammudest kogu 
programmitöö perioodil, kasutades selleks 
II lisas sätestatud kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid põhinäitajaid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta (23) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 tuleb fonde hinnata konkreetse 
järelevalvekorra alusel kogutud teabe 
põhjal, vältides ülereguleerimist ning 
halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 
See kord võib vajaduse korral hõlmata 
mõõdetavaid näitajaid, et hinnata nende 
põhjal fondide mõju kohapeal.

institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 tuleb fonde hinnata konkreetse 
järelevalvekorra alusel kogutud teabe 
põhjal, vältides ülereguleerimist ning 
halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 
See kord võib vajaduse korral hõlmata 
kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt 
mõõdetavaid näitajaid, et hinnata nende 
põhjal fondide mõju kohapeal.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
demograafiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega, võttes samal ajal arvesse 
vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid. 
Põhimõtted, mille alusel valitakse 
linnapiirkonnad, kus rakendada linnade 
säästva arengu integreeritud meetmeid, 
ning neile meetmetele eraldatavad 
soovituslikud summad tuleks sätestada 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi alla kuuluvates 
programmides, eraldades nimetatud 
eesmärgil liikmesriigi tasandil vähemalt 
6% ERFi vahenditest. Tuleks ka sätestada, 
et sellest protsendist peab kinni pidama 
kogu programmitöö perioodi vältel, kui 
toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel.

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
kultuuriliste, demograafiliste ja 
sotsiaalsete probleemidega, võttes samal 
ajal arvesse vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid ning 
vähendada digilõhet. Põhimõtted, mille 
alusel valitakse linnapiirkonnad, kus 
rakendada linnade säästva arengu 
integreeritud meetmeid, ning neile 
meetmetele eraldatavad soovituslikud 
summad tuleks sätestada tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
alla kuuluvates programmides, eraldades 
nimetatud eesmärgil liikmesriigi tasandil 
vähemalt 6% ERFi vahenditest. Tuleks ka 
sätestada, et sellest protsendist peab kinni 
pidama kogu programmitöö perioodi vältel, 
kui toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kultuur, haridus, koolitus, 
vabatahtlik töö ja sport on 
ühtekuuluvama, kaasavama ja 
uuendusmeelsema ühiskonna 
saavutamise olulised tegurid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada, küll aga saab seda eri 
piirkondade arengutaseme erinevuse, kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade mahajäämuse ning 
liikmesriikide ja piirkondade piiratud 
rahaliste vahendite tõttu paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
liidus kodanikele suunatud lähenemisviisi 
abil, mille eesmärk on toetada 
kogukondade juhitud arengut ja 
kodanikuaktiivsuse suurendamist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
küll aga saab seda eri piirkondade 
arengutaseme erinevuse, kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade mahajäämuse ning 
liikmesriikide ja piirkondade piiratud 
rahaliste vahendite tõttu paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Demograafilised muutused on üks 
ELi suuremaid probleeme, millel on 
laialdane majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju. Need muutused 
hõlmavad elanikkonna vananemist, 
noorte arvu vähenemist, väiksemat 
sündimust, aktiivse tööjõu kahanemist ja 
ajude äravoolu. Sellega seoses tuleks 
erilist tähelepanu pöörata raskes 
demograafilises kriisis piirkondadele.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutada hüvesid, mida saavad 
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja 
valitsused;

ii) kasutada hüvesid, mida saavad
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad, 
valitsused ja avaliku sektori asutused;

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soodustada VKEde majanduskasvu 
ja konkurentsivõimet;

iii) soodustada VKEde loovust, 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet;

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) arendada aruka spetsialiseerumise, 
tööstusliku ülemineku ja ettevõtluse oskusi.

iv) arendada aruka spetsialiseerumise, 
tööstusliku ülemineku ja ettevõtluse oskusi
ning koolitusprogramme, sealhulgas 
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põimõpet;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele sotsiaalse 
innovatsiooni ja taristu kaudu;

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja eelkõige noorte 
juurdepääsu kvaliteetsetele töökohtadele 
sotsiaalse innovatsiooni ja taristu kaudu;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele hariduse, 
koolituse ja elukestva õppe valdkonnas 
taristu arendamise kaudu;

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele formaalse, 
mitteformaalse ja informaalse hariduse, 
alushariduse, koolituse ja elukestva õppe, 
kultuuri ja spordi valdkonnas taristu 
arendamise ning kvaliteetsete haridus- ja 
koolitusprogrammide kaudu, kaasa 
arvatud laialt avatud e-õpe ja põimõpe;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) parandada juurdepääsu kultuurile 
ja selles osalemist, kuna kultuuriline ja 
loominguline osalemine annab tõrjumise 
ohus rühmadele, nagu majanduslikult 
ebasoodsas olukorras inimesed, eakad, 
puuetega inimesed ja vähemusrahvuste 
esindajad, võimaluse aktiivseks 
ühiskonnaliikmeks saada;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade, 
migrantide ja ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade sotsiaal-majanduslikku lõimimist 
integreeritud meetmete, sealhulgas 
eluasemete võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste kaudu;

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade, 
töötute, mittetöötavate ja mitteõppivate 
noorte (NEET-noored) ning madala 
kvalifikatsiooniga töötajate1a, migrantide 
ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
sotsiaal-majanduslikku lõimimist 
integreeritud meetmete, sealhulgas 
eluasemete võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste, kultuuri- ja 
sporditegevuse, kohaliku hariduse, 
kultuuri ja spordi infrastruktuuri ning 
elukestva õppe kaudu;

_________________

1a Euroopa Parlamendi raport Euroopa 
uue oskuste tegevuskava kohta (A8-
0276/2017)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuripärandit ja julgeolekut 
linnapiirkondades;

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuri, kultuuripärandit ja sporti ning 
selleks vajalikku taristut, samuti 
julgeolekut linnapiirkondades; tuletada 
meelde, et kõigis kultuuripärandi 
säilitamise, restaureerimise, 
korduskasutuse ja kommunikatsiooniga 
seotud projektides tuleks arvesse võtta 
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 
raames antud soovitusi 
kultuuripärandipaikadega seotud 
kvaliteedimeetmete kohta;
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) parandada kultuuri ligipääsetavust 
ning edendada kultuuri- ja 
loomemajandust, et toetada 
maapiirkondade ja muude äärealade ning 
kogukondade taaselustamist ja 
suurendada linnade ja piirkondade 
atraktiivsust;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja 
julgeolekut, sealhulgas maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu.

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuri, 
kultuuripärandit ja julgeolekut, sealhulgas 
maa- ja rannikupiirkondades ka kogukonna 
juhitud kohaliku arengu kaudu; tuletada 
meelde, et kõigis kultuuripärandi 
säilitamise, restaureerimise, 
korduskasutuse ja kommunikatsiooniga 
seotud projektides tuleks arvesse võtta 
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 
raames antud soovitusi 
kultuuripärandipaikadega seotud 
kvaliteedimeetmete kohta;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) parandada nii ainelise kui ka 
vaimse kultuuripärandi säilitamist, 
edendamist ja levitamist linna-, maa- ja 
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rannikualadel;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) koolituskavad, mis hõlmavad 
töökohapõhist koolitust, kombineeritud 
õpet ja laialt avatud e-õpet, elukestvat õpet 
ja haridust, sealhulgas mitteformaalset ja 
informaalset õpet;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

investeeringuid kultuuri ja turismi 
infrastruktuuri loetakse 
väikesemahuliseks ja abikõlblikuks, kui 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaasrahastamine ei ületa 10 000 000 
eurot; taristu puhul, mida loetakse 
maailma kultuuripärandiks UNESCO 
1972. aasta ülemaailmse kultuuri- ja 
looduspärandi kaitse konventsiooni 
artikli 1 tähenduses, võib seda ülemmäära 
suurendada kuni 20 000 000 euroni;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 4 – tulp 2 – RÜV 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜV 70 a – toetust saava kultuuritaristu 
suutlikkus
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 4 – tulp 2 – RÜV 70 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜV 70 b – toetust saava sporditaristu 
suutlikkus

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 2 – RÜV 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜV 77 a – kultuuriprojektid

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 2 – RÜV 77 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜV 77 b – spordiga seotud projektid

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜT 77 a – toetust saavate 
kultuuritaristute arv

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜT 77 b – toetust saavate 
turismitaristute arv

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 77 c – toetust saavate looduslike 
alade arv

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 77 d – toetust saava kultuuritaristu 
suurem külastatavus

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 77 e – toetust saava turismitaristu 
suurem külastatavus

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 77 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 77 f – toetust saavate looduslike 
alade suurem külastatavus

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 78 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 78 a — kultuuriprojektides osalejad 
ja toetusesaajad

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5 – tulp 3 – RÜT 78 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 78 b — spordiga seotud projektides 
osalejad ja toetusesaajad

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  RÜT 86 a — projektid, mis toetavad 
kultuuripärandipaikade pikaajalist 
säästvat säilitamist ja järgivad Euroopa 
kultuuripärandiaasta 2018 jooksul antud 
kvaliteedikontrolli soovitusi
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