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LÜHISELGITUS

Programm „Erasmus+“ on üks edukamaid ELi programme ja tugev Euroopa kaubamärk. 
Sellel on olnud ülitähtis majanduslik ja sotsiaalne roll Euroopa identiteedi, väärtuste ja 
kodakondsuse, integratsiooni, kaasava ja kestliku majanduskasvu, kvaliteetse tööhõive ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel, sest see on andnud positiivse panuse Euroopa haridus-
ja koolitussüsteemide ning elukestva õppe edendamisse. Programm on andnud eurooplastele 
võimaluse omandada horisontaalseid ja valdkonnaüleseid isiklikke ja kutseoskusi ning -
pädevusi, mida on vaja sotsiaalsete, majanduslike ja ühiskondlike probleemide ületamiseks 
ning mis võimaldavad neil elada täisväärtuslikult.

Programmi nimi on äärmiselt tähtis ja tagamaks, et see sümboliseerib programmi 
„Erasmus+“ tõelist olemust, soovitab arvamuse koostaja säilitada sümboli „+“. Programm 
„Erasmus+“ hõlmab enamat kui ainult kõrgharidust ja keskendub kõigile 
haridusvaldkondadele ja -astmetele, näiteks elukestvale õppele või täiskasvanuharidusele, 
ning kõik need eri algatused ja meetmed tuleb viia programmi „Eramus+“ alla.

Programmi „Erasmus+“ tähtsuse ja mõju tõttu toetab arvamuse koostaja täielikult Euroopa 
Parlamendi üleskutset kolmekordistada programmi eelarvet, mis esitati 14. märtsi 
2018. aasta resolutsioonis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Uus programm 
„Erasmus+“ peab hõlmama täiendavaid poliitilisi eesmärke, mida rõhutati Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamist käsitleval tippkohtumisel Göteborgis, ja tulevasse ELi 
noortestrateegiasse kuuluvaid prioriteete ning ellu viima elukestva õppe lähenemisviisi. 
Eelarve suurendamine näitab, et EL on võtnud selge kohustuse neid prioriteete ellu viia.

Programm „Erasmus+“ on ELi kutsehariduse ja -õppe kvaliteedi parandamise peamine 
vahend, mis võimaldab kutsehariduses ja -õppes osalejatele õpirändel põhinevaid kogemusi, 
mis on Euroopa majandusele ja ühiskonnale väga vajalikud. Kutsehariduse ja -õppe 
kaasamine programmi „Erasmus+“ lähendab programmi suuremale hulgale erineva taustaga 
kodanikele, tuues kõigile kodanikele, sealhulgas piiratud võimalustega isikutele kaasa 
võrdsed võimalused ja nende sotsiaalse kaasatuse. Kutsehariduse ja -õppe kaasavuse 
suurendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajab programm asjakohast eelarvet. Samuti 
tuleks programmis osalejatele anda sihipärast struktuurilist toetust ja tagada neile paindlikkus 
ja kohandatud rahastamiskavad. ELi kutsehariduse ja -õppe kuvandit ja kvaliteeti tuleb 
jätkuvalt parandada ning kutsehariduses ja -õppes osalevate õpilaste või töötajate vahetust 
hõlmavad algatused võivad aidata muuta kutseharidus- ja -õppeasutusi ning kutseharidust ja -
õpet huvipakkuvamaks ja prestiižsemaks.

Lisaks aitab programm tagada, et elukestev õpe ja ELi tähtsate pädevuste järjepidev 
areng kuuluksid kõigi ELi kodanike elu juurde. Komisjon ja liikmesriigid peaksid jõuliselt 
suurendama nende projektide tähtsust, mis on suunatud mitme haridus- ja koolitusvaldkonna 
edendamisele ning kus kasutatakse elukestva õppe lähenemisviisi ja edendatakse paindlikke 
võimalusi. Seepärast leiab arvamuse koostaja, et elukestev õpe peaks olema programmi 
„Erasmus+“ üks läbivaid eesmärke. Programmile tuleks eraldada asjakohane eelarve, et 
toetada sektoriülest koostööd ning võimaldada haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnal 
luua valdkondadevaheliste probleemidega tegelevaid ühisprojekte.

Täiskasvanuhariduses tuleb toime tulla Euroopa mitme kõige pakilisema probleemiga, nagu 
rändajate ja pagulaste kaasamine, oskuste uuesti määratlemine automatiseerimise ja 



PE628.472v02-00 4/60 AD\1171035ET.docx

ET

digiülemineku tõttu ning sotsiaalselt tõrjutud isikute kaasamine. Et ELi võetud kohustus 
toetada täiskasvanuharidust ja madala kvalifikatsiooniga täiskasvanuid kajastuks eelarves, 
peab arvamuse koostaja vajalikuks eraldada programmis „Erasmus+“ sellele eesmärgile 
piisavad vahendid.

Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks peab uus programm „Erasmus+“ keskenduma 
konkreetselt kaasatusele ja jõudma paremini piiratud võimalustega inimesteni, 
sealhulgas sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate rühmadeni, nagu romad, töötud noored, 
füüsiliste või vaimsete puuetega isikud, äärealade elanikud, rändajad ja pagulased. Arvamuse 
koostaja on seisukohal, et vaja on kohaliku ja riikliku tasandi sihipäraseid rahastamiskavu, 
näiteks eelmakseid, ja tugevdatud tugistruktuure. Ühtlasi on arvamuse koostaja seisukohal, et 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttest tuleks kinni pidada, ja 
nõuab, et samades intellektuaalsete väljunditega projektides osalevate organisatsioonide 
personalikulud oleksid samadel alustel tasustatud. Arvamuse koostaja on ka seisukohal, et 
Euroopa Sotsiaalfond+ on liikmesriigi tasandil peamine vahend piiratud võimalustega 
inimeste toetamiseks ning fond peaks täiendama programmi „Erasmus+“ rändeprogramme, 
jagades programmiga samu eesmärke ja tagades asjakohase halduse ja koordineerimise.

Arvamuse koostaja leiab, et finantstoetuste (toetuste, ühekordsete reisi- või haldusmaksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade) tase tuleks korrapäraselt üle vaadata ja seda 
kohandada vastuvõtva riigi või piirkonna elukalliduse ja elamiskuludega ning reisikuludega.

Ühtlasi on arvamuse koostaja seisukohal, et võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõttest tuleks kinni pidada, ja nõuab, et samades intellektuaalsete 
väljunditega projektides osalevate organisatsioonide personalikulud oleksid samadel alustel 
tasustatud.

Arvamuse koostaja pooldab komisjoni ettepanekut luua tugevamaid tipptaset arendavaid 
partnerlusi, näiteks erialase tipptaseme keskused või Euroopa ülikoolide kontseptsioon, kuid 
nõuab, et need partnerlused kataksid geograafiliselt kogu Euroopa, et vältida teatavate 
liikmesriikide ülemäärast toetamist. Samuti on arvamuse koostaja seisukohal, et tuleks 
blokeerida programmi „Erasmus+“ keskeelarve ilmselgelt piiratud finantstoetus.

Arvamuse koostaja leiab, et algatus „DiscoverEU“ saab kuuluda programmi „Erasmus+“ 
ainult siis, kui sellel on tugev haridusmõõde, tagades nii täieliku kooskõla programmi 
„Erasmus+“ eesmärgiga pakkuda kvaliteetset õpirännet.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et programmi „Erasmus+“ märkimisväärset eelarvet tuleks 
kulutada nii, et tagada võimalikult positiivset mõju ELi kodanikele. Seepärast nõuab 
arvamuse koostaja, et programm tagaks kvaliteetse õpirände, lähtudes liikuvust käsitlevas 
Euroopa kvaliteedihartas1 sätestatud põhimõtetest. Tagada tuleb kvaliteetsed praktilised 
normid, näiteks teabe, ettevalmistuse, toetuse ning kogemuste ja kvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta, samuti selged õppekavad ja õpitulemused. 

Peale selle soovib arvamuse koostaja toonitada, et programm peaks Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriikide abiga tagama, et liikuvusel põhinevate kogemuste kaudu mis tahes keskkonnas 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitus (EÜ) nr 2006/961 hariduse ja koolitusega 
seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta [ELT L 394, 
30.12.2006]. Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta [ELT L 394, 30.12.2006].
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arendatud pädevusi dokumenteeritakse, valideeritakse ja tunnustatakse nõuetekohaselt
ning et eelarveeraldised ja konkreetsed toetused oleksid seotud kvaliteetsete 
hindamismenetlustega. Arvamuse koostaja nõuab liikmesriikidelt tungivalt selle tagamist, et 
täielikult kohaldataks nõukogu soovitust kvaliteetset ja tulemuslikku praktikat käsitleva 
Euroopa raamistiku kohta, nõukogu soovitust mitteformaalse ja informaalse õppe 
valideerimise kohta ning ELi vahendeid, mis aitavad tunnustada välismaal õppimist ja 
tagavad kvaliteetse õppe.

Lõpetuseks on arvamuse koostaja veendunud, et uus programm „Erasmus+“ toob kaasa 
mitu väärtuslikku muudatust ja et kui seda viiakse ellu kvaliteedist lähtuvalt, on sellel 
tugev positiivne mõju Euroopa tulevikule.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 
„Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1288/2013

millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 
„Erasmus+“ ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1288/2013

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tehnoloogilise revolutsiooni ja 
üleilmastumisega kaasnevate kiirete ja 
põhjapanevate muutuste kontekstis on 
üliolulised haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordivaldkonnas tehtavad investeeringud 
õpirände ning koostöö- ja 

(1) Kiirete ja põhjapanevate muutuste 
kontekstis on üliolulised haridus-, koolitus-
, noorte- ja spordivaldkonnas tehtavad 
investeeringud õpirände, demokraatiat ja 
solidaarsust edendava hariduse ning 
koostöö- ja innovatsioonipoliitika 
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innovatsioonipoliitika arendamisse, mis 
aitavad luua kaasavaid, sidusaid ja 
vastupanuvõimelisi ühiskondi, kindlustada 
liidu konkurentsivõimet ning samal ajal 
tugevdada Euroopa identiteeti ja 
soodustada liidu demokraatlikku arengut.

arendamisse, mis aitavad luua kaasavaid, 
demokraatlikke, sidusaid ja 
vastupanuvõimelisi ühiskondi, kindlustada 
konkurentsivõimet ja solidaarsust liidus
ning samal ajal tugevdada Euroopa 
identiteeti ja soodustada liidu 
demokraatlikku arengut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Õpiränne ei tohiks olla vältimatu, 
tulenedes väljavaadete puudumisest 
kodus, vaid võimalikult paljudele 
kättesaadav valik, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, kultuurilisest 
taustast ning saadaolevatest vahenditest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa sotsiaalõiguste sambas, 
mille Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon 17. novembril 2017 üksmeelselt 
välja kuulutasid ja allkirjastasid, on 
esimese põhimõttena kirjas, et igaühel on 
õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele,
koolitusele ja elukestvale õppele, et 
säilitada ja omandada oskusi, mis 
võimaldavad täiel määral ühiskonnaelus 
osaleda ja tööturul edukalt liikuda.

(4) Euroopa sotsiaalõiguste sambas, 
mille Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon 17. novembril 2017 üksmeelselt 
välja kuulutasid ja allkirjastasid, on 
esimese põhimõttena kirjas, et igaühel on 
õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, 
koolitusele ja elukestvale õppele, et 
säilitada ja omandada oskusi, mis 
võimaldavad täiel määral ühiskonnaelus 
osaleda ja tööturule integreerumist edukalt 
korraldada. Samba kolmanda põhimõtte 
kohaselt on hoolimata soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest igaühel õigus 
võrdsele kohtlemisele ja võrdsetele 
võimalustele seoses tööhõive, 
sotsiaalkaitse, haridusega ning 
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juurdepääsuga kaupadele ja teenustele. 
Seitsmeteistkümnes põhimõte näeb ette, et 
puudega inimestel on õigus 
sissetulekutoetusele, mis tagab neile 
väärika elu, teenustele, mis võimaldavad 
neil osaleda tööturul ja ühiskonnaelus, 
ning nende vajadustele kohandatud 
töökeskkonnale. Tuleks edendada 
võrdseid võimalusi ja tagada piisav liidu 
rahastamine.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 16. septembril 2016. aastal 
Bratislavas toimunud kohtumisel rõhutasid 
27 liikmesriigi juhid oma otsustavat tahet 
pakkuda noortele paremaid võimalusi. 25. 
märtsil 2017. aastal allkirjastatud Rooma 
deklaratsioonis väljendasid 27 liikmesriigi 
juhid, Euroopa Nõukogu, Euroopa 
Parlament ja Euroopa Komisjon oma 
kindlat tahet püüelda sellise liidu suunas, 
kus noored saavad parima hariduse ja 
koolituse ning võivad õppida ja leida tööd 
kõikjal liidus; sellise liidu suunas, kus 
hoitakse alal meie kultuuripärandit ja 
edendatakse kultuurilist mitmekesisust.

(5) 16. septembril 2016. aastal 
Bratislavas toimunud kohtumisel rõhutasid 
27 liikmesriigi juhid oma otsustavat tahet 
pakkuda noortele paremaid võimalusi. 25. 
märtsil 2017. aastal allkirjastatud Rooma 
deklaratsioonis väljendasid 27 liikmesriigi 
juhid, Euroopa Nõukogu, Euroopa 
Parlament ja Euroopa Komisjon oma 
kindlat tahet püüelda sellise liidu suunas, 
kus noored saavad parima hariduse ja 
koolituse ning võivad õppida ja leida 
inimväärset tööd kõikjal liidus; sellise liidu 
suunas, kus hoitakse alal meie 
kultuuripärandit ja edendatakse kultuurilist 
mitmekesisust, solidaarsust ja 
demokraatiat.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Programmi „Erasmus+“ (2014–
2020) vahehindamise aruandes leidis 
kinnitust, et ühe ühtse programmi loomine 
haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordivaldkonna jaoks muutis selle 

(6) Programmi „Erasmus+“ (2014–
2020) vahehindamise aruandes leidis 
kinnitust, et ühe ühtse programmi loomine 
haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordivaldkonna jaoks muutis selle 
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haldamise oluliselt lihtsamaks ja 
ratsionaalsemaks ning tekitas sünergiat, 
samas tuleb aga teha veel parandusi, et 
aastateks 2014–2020 loodud programmi 
edu oleks tagatud ka edaspidi. 
Vahehindamise käigus ja tulevase 
programmi kavandamise huvides peetud 
aruteludel nõudsid liikmesriigid ja 
sidusrühmad tungivalt, et programmi 
kohaldamisala, struktuuri ja 
rakendusmehhanismide osas säiliks 
järjepidevus, samas soovitati mitmeid 
parandusi, näiteks soovitati muuta 
programm kaasavamaks. Liikmesriigid ja 
sidusrühmad väljendasid täit toetust ka 
programmi seotusele elukestva õppe 
paradigmaga. Oma 2. veebruari 2017. aasta 
resolutsioonis programmi „Erasmus+“ 
rakendamise kohta avaldas Euroopa 
Parlament heameelt programmi 
integreeritud struktuuri üle ning kutsus 
komisjoni üles kasutama täielikult ära 
programmi elukestva õppe mõõdet, 
edendades ja soodustades tulevase 
programmi raames sektoriteülest koostööd. 
Samuti rõhutasid liikmesriigid ja 
sidusrühmad vajadust säilitada 
jätkuprogrammis tugev rahvusvaheline 
mõõde ning laiendada seda hariduse ja 
koolituse teistele sektoritele.

haldamise oluliselt lihtsamaks ja 
ratsionaalsemaks ning tekitas sünergiat, 
samas tuleb aga teha veel parandusi, et 
täita programmi eesmärgid, parandada 
õppevahetuse kvaliteeti ja pakkuda kõigile 
kvaliteetseid õpirändevõimalusi ning 
seega tagada ka edaspidi aastateks 2014–
2020 loodud programmi edu. 
Vahehindamise käigus ja tulevase 
programmi kavandamise huvides peetud 
aruteludel nõudsid liikmesriigid ja 
sidusrühmad, et programmi kohaldamisala, 
struktuuri ja rakendusmehhanismide osas 
säiliks järjepidevus, samas soovitati 
mitmeid parandusi, näiteks soovitati muuta 
programm kaasavamaks ja hallatavamaks 
ka väiksemate toetusesaajate ja väiksema 
suurusega projektide jaoks. Liikmesriigid 
ja sidusrühmad väljendasid toetust ka 
programmi seotusele elukestva õppe 
paradigmaga. Oma 2. veebruari 2017. aasta 
resolutsioonis programmi „Erasmus+“ 
rakendamise kohta avaldas Euroopa 
Parlament heameelt programmi 
integreeritud struktuuri üle ning kutsus 
komisjoni üles kasutama täielikult ära 
programmi elukestva õppe mõõdet, 
edendades ja soodustades tulevase 
programmi raames sektoriteülest koostööd. 
Samuti rõhutasid liikmesriigid ja 
sidusrühmad vajadust säilitada 
jätkuprogrammis tugev rahvusvaheline 
mõõde ning laiendada seda hariduse ja 
koolituse teistele sektoritele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Väärtuste ja liikuvuse valdkonnale 
eraldatavate liidu vahendite teemal 
toimunud avalikus konsultatsioonis 
kinnitati neid põhijäreldusi ja rõhutati, et 
tulevane programm peaks olema kaasavam 
ning et selles tuleks haridus- ja 

(7) Väärtuste ja liikuvuse valdkonnale 
eraldatavate liidu vahendite teemal 
toimunud avalikus konsultatsioonis 
kinnitati neid põhijäreldusi ja rõhutati, et 
tulevane programm peaks olema kaasavam 
ning et selles tuleks haridus- ja 
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koolitussüsteemide ajakohastamise 
prioriteetidele jätkuvalt tähelepanu pöörata, 
samas tuleks tugevdada neid prioriteete, 
mis on suunatud Euroopa identiteedi, 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatlikus elus 
osalemise edendamisele.

koolitussüsteemide ajakohastamise 
prioriteetidele jätkuvalt tähelepanu pöörata, 
samas tuleks tugevdada neid prioriteete, 
mis on suunatud Euroopa identiteedi, 
kodanikuaktiivsuse, kodanike Euroopa 
Liitu kuulumise taju suurendamise ja 
demokraatlikus elus osalemise 
edendamisele.

Muudatusettepanek 8

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. Oma 
14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ja 2020. aasta järgse mitmeaastase 
finantsraamistiku suhtes võetava 
parlamendi seisukoha ettevalmistamise 
kohta nõudis Euroopa Parlament, et 
programmi eelarvet suurendataks kolm 
korda. Vahehindamine kinnitas, et 
programmi „Erasmus+“ eelarvet 
kasutatakse järjepidevalt täies mahus ära 
ja olemasolevatest rahalistest vahenditest 
ei piisa suure nõudluse rahuldamiseks.
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.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Kontrollikoda kinnitas 
oma 6. septembril 2018 avaldatud 
eriaruandes nr 22/2018 „Liikuvus 
programmi „Erasmus+“ raames: miljonid 
osalejad ja mitmekülgne Euroopa 
lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist 
tuleb aga veelgi parandada“ uuesti 
programmi Euroopa lisaväärtust, 
keskendudes haridusele ja koolitusele.
Kuid tulemuslikkuse hindamise raames ei 
mõõdeta lisaväärtuse neid elemente, mis 
ulatuvad õiguslikest nõuetest kaugemale, 
sealhulgas õpirände strateegiline 
käsitlusviis, Euroopa identiteedi 
tugevdamine ja mitmekeelsus. Seetõttu 
nõuab kontrollikoda programmide 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatavate 
näitajate paremat ühildamist selle 
eesmärkidega ning täiendavate näitajate 
loomist, mis tuleks projekti heakskiitmise 
etapis tähtsuse järjekorda seada, mida 
tuleks jälgida ja mille kohta aru anda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Tunnustades mitme uuendusliku 
lahenduse kasutuselevõtmist, mis on 
lihtsustanud õpirände valdkonna 
haldamist, soovitas kontrollikoda samas 
aruandes ka, et komisjon lihtsustaks 
veelgi süsteemi halduskoormuse 
vähendamiseks. Kontrollikoda palub 
komisjonil muuta taotlemine ja aruandlus 
toetusesaajate ja üksikosalejate jaoks 
lihtsamaks ning täiustada IT-rakendusi ja 
jätkata menetluste arvutipõhiseks 
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muutmist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Komisjon tunnistab oma 24. 
oktoobri 2017. aasta teatises „Tugevam 
uuendatud strateegiline partnerlus ELi 
äärepoolseimate piirkondadega“ seda, et 
õppurite ning hariduse ja koolituse 
valdkonna töötajate suurem õpiränne, 
eelkõige programmi „Erasmus+“ raames, 
oleks äärepoolseimate piirkondade jaoks 
väga kasulik, ning võtab kohustuseks 
kohandada täiendavalt 
äärepoolseimatesse piirkondadesse ja 
sealt välja reisivatele osalejatele antavat 
rahalist toetust, säilitades „Erasmus+“ 
raames nende piirkondade jaoks 
konkreetsed rahastamiseeskirjad, ning 
uurida piirkondliku „Erasmus+“ koostöö 
laiendamise võimalusi, et edendada 
täiendavalt liikuvust äärepoolseimate 
piirkondade ja naabruses asuvate 
kolmandate riikide vahel, ja kasutada 
„Erasmus+“ täiendamiseks Euroopa 
Sotsiaalfondi +.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eelnevale tuginedes tuleb luua 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1288/201327 aastateks 2014–2020 
loodud haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogrammi „Erasmus+“ 
jätkuprogramm (edaspidi „programm“ või 
„Erasmus“). Aastateks 2014–2020 loodud 
programmi integreeritus, mis väljendub 

(9) Eelnevale tuginedes tuleb luua 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 1288/201327 aastateks 2014–2020 
loodud haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogrammi „Erasmus+“ 
jätkuprogramm (edaspidi „programm“ või 
„Erasmus“). Aastateks 2014–2020 loodud 
programmi integreeritust, mis väljendub 
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selles, et kaetud on formaal-, mitteformaal-
ja informaalõpe ning kõik eluetapid, peaks 
säilima, et edendada paindlikke 
õppimisvõimalusi, mille raames võib 
igaüks arendada pädevusi, mis on vajalikud 
21. sajandi väljakutsetele vastamiseks.

selles, et kaetud on formaal-, mitteformaal-
ja informaalõpe ning kõik eluetapid, tuleks 
tugevdada, et edendada paindlikke 
õppimisvõimalusi ning elukestva õppe 
alast lähenemist, mille raames võib igaüks 
arendada pädevusi, mis on vajalikud 
isiklikuks arenguks ja 21. sajandi 
väljakutsetele vastamiseks. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tugevalt edendama 
valdkondadevahelist koostööd, millel 
oleks piisav eelarve ka suuremahuliste 
poliitiliste projektide rakendamiseks, 
samuti tagades riiklikele ametiasutustele 
ja projektitaotlejatele eelarvealase 
paindlikkuse, et nad saaksid luua 
valdkondadevaheliste probleemidega 
tegelevaid ühisprojekte, mille puhul 
kasutatakse elukestva õppe alast 
lähenemist ja edendatakse paindlikke 
võimalusi.

__________________ __________________

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: 
liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordiprogramm ning tunnistatakse 
kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 
1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 
347, 20.12.2013, lk 50).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Programmis tuleks ette näha 
vahendid, millega veelgi rohkem kaasa 
aidata liidu poliitiliste eesmärkide ja 
prioriteetide rakendamisele hariduse, 
koolituse, noorte ja spordi valdkonnas. Et 
inimeste elu jooksul haridusmaastikul ja 
tööturul vajalikke üleminekuid saaks 
paremini suunata, tuleb kesksele kohale 
paigutada elukestva õppe ühtne 
lähenemisviis. Seda lähenemisviisi edasi 

(10) Programmis tuleks ette näha 
vahendid, millega veelgi rohkem kaasa 
aidata liidu poliitiliste eesmärkide ja 
prioriteetide rakendamisele hariduse, 
koolituse, noorte ja spordi valdkonnas. Et 
inimeste elu jooksul haridusmaastikul ja 
tööturul vajalikke üleminekuid saaks 
paremini suunata, eriti nende üle 50-
aastaste inimeste puhul, kellel puuduvad 
tööturul sujuvaks üleminekuks vajalikud 
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arendades peaks jätkuprogramm säilitama 
tiheda seotuse liidus haridus-, koolitus- ja 
noortepoliitikas tehtava koostöö üldise 
strateegilise raamistikuga, sh üldhariduse, 
kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe ning 
täiskasvanuhariduse tegevuskavadega, 
samas tuleb tugevdada sünergiat teiste 
asjakohaste liidu programmide ja 
poliitikavaldkondadega ning luua uusi 
sünergiaid.

oskused, tuleb kesksele kohale paigutada 
elukestva õppe ühtne lähenemisviis. Seda 
lähenemisviisi edasi arendades peaks 
jätkuprogramm säilitama tiheda seotuse 
liidus haridus-, koolitus- ja noortepoliitikas 
tehtava koostöö üldise strateegilise 
raamistikuga, sh üldhariduse, kõrghariduse, 
kutsehariduse ja -õppe ning 
täiskasvanuhariduse tegevuskavadega, 
samas tuleb tugevdada sünergiat teiste 
asjakohaste liidu programmide ja 
poliitikavaldkondadega ning luua uusi 
sünergiaid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Programmi „Erasmus+“ üheks 
peamiseks eesmärgiks peab olema see, et 
tegevusi väljaspool kooli, kutseõpet ja 
õpinguid tõstetakse programmis rohkem 
esile. Seetõttu on noorsootöö, kunsti- ja 
kultuurialase tegevuse, demokraatia 
mõistmise, täiskasvanuõppe ja 
harrastusspordi edendamises veel 
arenguruumi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „Erasmus“ on Euroopa 
haridusruumi loomise kõige olulisem 
komponent. Programmis tuleks ette näha 
vahendid, millega toetada hariduse ja 
koolituse valdkonnas tehtava koostöö 
strateegilise raamistiku ning Euroopa 
oskuste tegevuskava28 jätkumeetmete 
rakendamist ning aitama ühiselt täita 
kohustusi, mis on võetud seoses oskuste ja 

(11) Programm on Euroopa 
haridusruumi loomise ja elukestva õppe 
alaste liidu põhipädevuste arendamise
kõige olulisem komponent. Programmis 
tuleks ette näha vahendid, millega toetada 
hariduse ja koolituse valdkonnas tehtava 
koostöö strateegilise raamistiku ning 
Euroopa oskuste tegevuskava28

jätkumeetmete rakendamist ning aitama 



PE628.472v02-00 14/60 AD\1171035ET.docx

ET

pädevustega strateegilise tähtsusega 
töökohtade, majanduskasvu ja 
konkurentsivõime kestlikkuse seisukohast. 
Programm peaks aitama liikmesriikidel 
saavutada eesmärke, mis seati Pariisi 
deklaratsioonis kodanikuaktiivsuse ning 
vabaduse, sallivuse ja 
mittediskrimineerimise ühiste väärtuste 
edendamiseks hariduse kaudu29.

ühiselt täita kohustusi, mis on võetud 
seoses oskuste ja pädevustega strateegilise 
tähtsusega kvaliteetsete töökohtade, 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
kestlikkuse seisukohast. Programm peaks 
aitama liikmesriikidel saavutada eesmärke, 
mis seati Pariisi deklaratsioonis 
kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, 
sallivuse ja mittediskrimineerimise ühiste 
väärtuste edendamiseks hariduse kaudu29.

__________________ __________________

28 COM(2016) 381 final. 28 COM(2016) 381 final.

29 [Viide] 29 [Viide]

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Programm annab üliõpilastele, 
õpetajatele ja täiskasvanud õppijatele 
võimaluse laiendada oma silmaringi ja 
vähendada eelarvamusi LGBTI-inimeste 
suhtes. Õpetajate koolitamise meetmetega 
peaks õpetajaid koolitama, kuidas esitada 
LGBTI-inimestega seotud teemasid 
õppekavas positiivses valguses, kuidas 
toetada LGBTI-õpilasi ja -kolleege ning 
kuidas kaitsta LGBTI-õpilasi kooli
õigusaktides. Lisaks peaksid 
täiskasvanuhariduse ja kutseõppe 
võimalused aitama neid LGBTI-õpilasi, 
kes on koolist või ülikoolist välja 
langenud ebaturvalise kooli-
/õppekeskkonna tõttu.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(11 b) Programmi „Erasmus+“ eesmärk 
on ergutada üha suuremat arvu ilma ELi 
kogemusteta projektide elluviijaid 
rahastamist taotlema. Seetõttu peaksid 
riiklikud korraldusasutused kehtestama 
või looma sellistele projekti elluviijatele 
konkreetsed toetussüsteemid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Komisjoni programmijuhendit 
tuleks kasutajasõbralikkuse, lihtsuse ja 
selguse huvides veelgi täiustada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Noorte jaoks on „Erasmus+“ 
peamiselt üliõpilastele mõeldud 
programm. ELi, liikmesriikide ja 
piirkondlikul tasandil tuleks pöörata 
suuremat tähelepanu sellele, et muuta eri 
valdkonnad ja nende valdkondadega 
seotud alaprogrammid, nagu üldharidus 
(Comenius), kõrgharidus (Erasmus), 
rahvusvaheline kõrgharidus (Erasmus 
Mundus), kutseharidus ja -koolitus 
(Leonardo da Vinci) ja 
täiskasvanuharidus (Grundtvig), aga ka 
noored („Aktiivsed noored“) ja sport, 
palju nähtavamaks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmis tuleks arvesse võtta 
liidu spordivaldkonna tegevuskava, so 
aastateks kavandatud liidu tasandi 
koostööraamistikku spordi valdkonnas32. 
Tuleb tagada liidu tegevuskava ja 
„Erasmuse“ raames toetust saavate 
meetmete vaheline sidusus ja vastastikune 
täiendavus. Eelkõige on vaja keskenduda 
rohujuure tasandi spordile ning arvesse 
võtta spordi olulist rolli kehalise aktiivsuse 
ja tervislike eluviiside edendamisel ning 
sotsiaalse kaasatuse ja võrdsete võimaluste 
suurendamisel. Programmiga peaks olema 
võimalik edendada spordi vahendusel 
Euroopa ühiseid väärtusi, head 
valitsemistava ja integreeritust spordis, 
samuti spordiharidust, spordis vajalikke 
oskusi ja spordi kaudu omandatavat 
haridust ja oskusi.

(13) Programmis tuleks arvesse võtta 
liidu spordivaldkonna tegevuskava, so 
aastateks kavandatud liidu tasandi 
koostööraamistikku spordi valdkonnas32. 
Tuleb tagada liidu tegevuskava ja 
„Erasmuse“ raames toetust saavate 
meetmete vaheline sidusus ja vastastikune 
täiendavus. Eelkõige on vaja keskenduda 
rohujuure tasandi spordile ning arvesse 
võtta spordi olulist rolli kehalise aktiivsuse 
ja tervislike eluviiside edendamisel ning 
sotsiaalse kaasatuse ja võrdsete võimaluste 
suurendamisel. Programmiga peaks olema 
võimalik edendada spordi vahendusel 
Euroopa ühiseid väärtusi, head
valitsemistava ja integreeritust spordis, 
samuti spordiharidust, spordis vajalikke 
oskusi ja spordi kaudu omandatavat 
haridust ja oskusi. Sellega seoses on vaja 
edendada treenerite, eriti nende treenerite 
õpirännet, kes treenivad naissportlasi 
ning vajavad tuge seksismi ja misogüünia 
vastu võitlemisel.

_________________ _________________

32 [Viide] 32 [Viide]

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Vastutavad asutused peaksid 
tagama, et taotlusvormid tehakse 
kättesaadavaks õigeaegselt ja sobival 
viisil.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „Erasmus“ peaks olema kaasavam 
ning sel eesmärgil tuleks parandada 
programmi meetmete kättesaadavust neile, 
kellel on vähem võimalusi, sh tuleks luua 
õpirände jaoks paindlikumaid vorme, 
samuti tuleks edendada 
väikeorganisatsioonide osalemist, eelkõige 
uustulnukate ja selliste kogukondlike 
rohujuure-tasandi organisatsioonide 
osalemist, kes tegelevad otseselt 
ebasoodsas olukorras olevate igas vanuses 
õppijatega. Et jõuda rohkemate osalejateni, 
eelkõige piiratud võimalustega osalejateni 
ja nendeni, kellele füüsiline asumine oma 
asukohariigist erinevasse riiki võiks 
kujuneda takistuseks, tuleks edendada 
õpirände virtuaalseid vorme, näiteks 
virtuaalkoostööd ning veebipõhise ja 
tavapärase õpirände kombineerimist.

(16) „Erasmus“ peaks olema kaasavam 
ning sel eesmärgil tuleks parandada 
programmi meetmete kättesaadavust neile, 
kellel on vähem võimalusi, sh tuleks luua 
õpirände jaoks paindlikumaid vorme, 
samuti tuleks edendada lihtsustatud 
haldusmenetluste ja selge teabevahetuse 
abil väikeorganisatsioonide osalemist, 
eelkõige uustulnukate ja selliste 
kogukondlike rohujuure-tasandi 
organisatsioonide osalemist, kes tegelevad 
otseselt ebasoodsas olukorras olevate igas 
vanuses õppijatega. Et jõuda rohkemate 
osalejateni, eelkõige piiratud võimalustega 
osalejateni ja nendeni, kellele füüsiline 
asumine oma asukohariigist erinevasse 
riiki võiks kujuneda takistuseks, tuleks 
edendada õpirände virtuaalseid vorme, 
näiteks virtuaalkoostööd ning veebipõhise 
ja tavapärase õpirände kombineerimist.
Virtuaalsed vormid ei tohiks füüsilist 
õpirännet asendada, vaid peaksid toimima 
lisafunktsioonina. Kohaliku ja riigi 
tasandi tugevdatud tugistruktuurid, 
näiteks sihipärane kultuuriline, sotsiaalne 
ja ka keeleline ettevalmistus ning 
järjepidev abi rände ajal või viipekeele 
tõlgi abi annaks piiratud võimalustega 
inimestele takistusteta ja 
mittediskrimineeriva juurdepääsu 
igasugusele programmi „Erasmus+“ 
raames toimuvale tegevusele, mis on 
kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja Euroopa puuetega 
inimeste strateegiaga. Programmi 
muudab kaasavamaks ka nendele 
rühmadele suunatud rahastamine ja 
sellised meetmed nagu riiklikes 
korraldusasutustes nõustajate 
määramine, eesmärgiga anda nõu 
vahendite parima eraldamise kohta. 
Euroopa Sotsiaalfond+ on liikmesriigi 
tasandil peamine vahend piiratud 
võimalustega inimeste toetamiseks ja 
jagades programmiga samu eesmärke 
peaks fond toimima programmi 
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„Erasmus+“ rändeprogramme täiendava 
meetmena.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Programm peaks tagama 
kvaliteetse õpirände, lähtudes liikuvust 
käsitlevas Euroopa kvaliteedihartas 
(2006/961/EÜ) sätestatud põhimõtetest. 
Harta selliste praktiliste sätete kvaliteet 
nagu teave, ettevalmistus, toetus ning 
kogemuste ja kvalifikatsioonide 
tunnustamine, samuti eelnevalt koostatud 
selged õppekavad ja õpitulemused 
avaldavad määravat mõju õpirändel 
põhinevatest kogemustest tulenevatele 
eelistele. Seminaride ettevalmistamine ja 
läbiviimine, keeleõppe ja 
kultuuridevaheliste oskuste pakkumine 
peaks olema liikuvuse kogemuse keskne 
osa ja seda peaksid pakkuma saatvad või 
vastuvõtvad organisatsioonid või liikuvuse
kogemuse pakkujad. Kogenud liikuvuse 
pakkujate suhtes tuleks kohaldada 
kvaliteedihartade järgimisel põhinevat 
lihtsustatud taotlemiskorda, näiteks 
akrediteerimist, et suurendada 
teavitustegevust, kaasatust ja õpirände 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selles tuleks õpirände praegused 
võimalused veelgi paremaks muuta, eriti 
neis sektorites, kus jätkuprogrammist 
saadav kasu võiks olla suurim osalejate 
ringi laiendamise ja kõigi huviliste 

(20) Selles tuleks õpirände praegused 
võimalused veelgi paremaks muuta, eriti 
neis sektorites, kus jätkuprogrammist 
saadav kasu võiks olla suurim osalejate 
ringi laiendamise ja kõigi huviliste 
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nõudlusele vastamise seisukohast. Selleks 
tuleks pakkuda üliõpilastele ning koolide 
ja kutsekoolide õpilastele rohkem 
õpirändemeetmeid ja muuta need meetmed 
lihtsamini kättesaadavaks. 
Koostööpartnerlused peaksid hõlmama ka 
madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud 
õppijatele pakutavaid õpirändevõimalusi. 
Samuti tuleks laiendada noortele mõeldud 
õpirändevõimalusi mitteformaalses õppes 
osalemiseks, et kaasata rohkem noori. 
Hariduse, koolituse, noorte ja spordiga 
tegeleva personali liikuvust tuleks 
edendada just finantsvõimenduse 
seisukohast. Kooskõlas tõelise Euroopa 
kõrgharidusruumi visiooniga peaks 
jätkuprogramm soodustama õpirännet, 
liikuvust ja vahetusi ning soodustama 
digivahendite kasutuselevõtu kaudu 
(näiteks Euroopa üliõpilaspileti 
kasutuselevõtu kaudu) üliõpilaste osalemist 
haridus- ja kultuurimeetmetes. See algatus 
võib olla oluliseks sammuks, mis muudab 
liikuvuse kõigi jaoks tegelikkuseks esmalt 
seeläbi, et nii saavad kõrgharidusasutused 
saata ja vastu võtta rohkem vahetusõpilasi, 
parandades seejuures üliõpilaste õpirände 
kvaliteeti ja muutes üliõpilaste jaoks 
mitmesuguste teenuste kasutamise (nt 
juurdepääs raamatukogudele, transpordile, 
majutusele) lihtsamaks juba enne, kui nad 
välisriigis asuvasse õppeasutusse saabuvad.

nõudlusele vastamise seisukohast. Selleks 
tuleks pakkuda rühmadele, keda siiani ei 
ole piisavalt kaasatud, näiteks koolide ja 
kutsekoolide õpilastele, eelkõige 
kutsealusõppe ja kooliõpilastele ning 
üliõpilastele, rohkem õpirändemeetmeid ja 
muuta need meetmed lihtsamini 
kättesaadavaks. Koostööpartnerlused 
peaksid hõlmama ka madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanud õppijatele 
või piiratud võimalustega õppijatele 
pakutavaid õpirändevõimalusi. Samuti 
tuleks laiendada noortele mõeldud 
õpirändevõimalusi mitteformaalses õppes 
osalemiseks, et kaasata rohkem noori. 
Hariduse, koolituse, noorte ja spordiga 
tegeleva personali liikuvust tuleks 
edendada just finantsvõimenduse 
seisukohast. Kooskõlas tõelise Euroopa 
kõrgharidusruumi visiooniga peaks 
jätkuprogramm soodustama õpirännet, 
liikuvust ja vahetusi ning soodustama 
digivahendite kasutuselevõtu kaudu 
(näiteks Euroopa üliõpilaspileti 
kasutuselevõtu kaudu) üliõpilaste osalemist 
haridus- ja kultuurimeetmetes. See algatus 
võib olla oluliseks sammuks, mis muudab 
liikuvuse kõigi jaoks tegelikkuseks esmalt 
seeläbi, et nii saavad kõrgharidusasutused 
saata ja vastu võtta rohkem vahetusõpilasi, 
parandades seejuures üliõpilaste õpirände 
kvaliteeti ja muutes üliõpilaste jaoks 
mitmesuguste teenuste kasutamise (nt 
juurdepääs raamatukogudele, transpordile, 
majutusele) lihtsamaks juba enne, kui nad 
välisriigis asuvasse õppeasutusse saabuvad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Õpirände võimalustele piirialadel 
tuleks anda täiendavat toetust. 
Kutseharidust ja -õpet omandavate 
õpilaste jaoks tuleks eelkõige teha 
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hõlpsamini juurdepääsetavaks 
praktikavõimalused või võimalus veeta 
osa õppekursusest välismaal, et nad 
saaksid tutvuda piiriülese tööturuga.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Programm peaks tugevdama 
kaasavat ja kvaliteetset kutseharidust ja -
õpet, sest see on äärmiselt tähtis Euroopa 
majandusele ja ühiskonnale, tuues kõigile 
kodanikele kaasa võrdsed võimalused ja 
sotsiaalse kaasatuse, sealhulgas 
sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatest 
rühmadest pärit ja piiratud võimalustega 
isikutele. Programm on suunatud 
kutsehariduse ja -õppe valdkonnale 
eriomaste probleemide lahendamisele, 
andes sihipärast struktuurilist toetust, 
näiteks pakkudes osalejatele keeleoskuse 
omandamise võimalust ja valdkondlikku 
keeleõpet või tagades asjakohased 
hindamismeetmed ning rahalised 
vahendid, et täiendada kutsehariduse ja -
õppe valdkonna õpilaste, õpetajate ja 
personali liikuvuseks ette nähtud piiratud 
riiklikke vahendeid, või aidates partneritel 
leida kvaliteetseid õperändevõimalusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 c) Programmiga tuleks toetada 
õpirännet täiskasvanuhariduse vallas, 
mille põhieesmärgid on teadmus-, 
pädevus- ja oskussiirde kõrval edendada 
sotsiaalset kaasatust, kodanikuaktiivsust, 
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isiklikku arengut ja heaolu.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 d) Programm peaks edendama 
õpetajate või muude haridustöötajate, 
sealhulgas alushariduse ja koolieelse 
hariduse asutuste töötajate õpirännet, 
panustades nende kutsealasesse 
väljaõppesse ja arengusse, ning samuti 
peaks programm tagama, et õpetajad 
saavad õpirände perioodil toetust oma 
koolilt, kes pakub muu hulgas asjakohast 
õpirände eelset koolitust ning aitab 
arendada vahetusõpilaste õpetamisel ja 
koolitamisel kasutatavaid teadmisi ja 
pädevusi. Selleks, et parandada õpetajate 
juurdepääsu sellele programmile, tuleks 
kaasata neid riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil esindavad ühendused kohalikesse 
teavituskampaaniatesse, mida 
koordineerivad nende vastavad 
riigiasutused. Õpetajate õpirände perioodi 
ei tohiks käsitleda puhkusena, vaid see 
peaks kuuluma nende ametliku tööaja 
alla.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmiga tuleks julgustada 
noori võtma osa Euroopa demokraatlikust 
elust, sh toetada noortele suunatud 
osalemisprojekte, mille vahendusel 
õpitakse kodanikuühiskonnas osalemist, 
aidatakse teadvustada Euroopa ühiseid 
väärtusi, sh kodanike põhiõigusi, viia 
noored kokku otsusetegijatega kohalikul, 

(21) Programmiga tuleks julgustada 
noori võtma osa Euroopa demokraatlikust 
elust, sh toetada noortele suunatud 
osalemisprojekte, mille vahendusel 
õpitakse kodanikuühiskonnas osalemist, 
aidatakse teadvustada Euroopa ühiseid 
väärtusi, sh kodanike põhiõigusi, viia 
noored kokku otsusetegijatega kohalikul, 
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riiklikul ja liidu tasandil ning aidata kaasa 
Euroopa integratsiooniprotsessi 
tugevdamisele.

riiklikul ja liidu tasandil ning aidata kaasa 
Euroopa integratsiooniprotsessi 
tugevdamisele. Programmis tunnustatakse 
noorteorganisatsioonide ja noosootöö 
keskset rolli selle eesmärgi saavutamises 
ning selles keskendutakse tugevama 
noorsoovaldkonna loomisele Euroopas, 
toetades ja edendades 
noorteorganisatsioonide tegevust ja 
projekte kogu Euroopas, naaberriikides ja 
koostöös ülejäänud maailmaga.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programmiga tuleks pakkuda 
noortele rohkem võimalusi välismaal 
õppimise käigus omandatud kogemuste 
kaudu Euroopat paremini tundma õppida. 
18-aastased, eriti piiratud võimalustega 
noored, peaksid saama võimaluse kogeda 
esimest korda ja lühiajaliselt ning üksi või 
rühmana reisimist Euroopas mõne sellise 
informaalse haridusmeetme raames, mille 
eesmärk on edendada noortes Euroopa 
Liitu kuuluvuse tunnet ja õppida tundma 
liidu kultuurilist mitmekesisust. Programmi 
raames tuleks kindlaks määrata asutused, 
kes vastutavad meetmete laiematele 
ringkondadele tutvustamise, osalejate 
valimise ja reisikogemuste hariduslikku 
mõõdet tugevdavate meetmete toetamise 
eest.

(22) Programmiga tuleks pakkuda 
noortele rohkem võimalusi välismaal 
õppimise käigus omandatud kvaliteetsete 
kogemuste kaudu Euroopat paremini 
tundma õppida. Noored, eriti piiratud 
võimalustega noored, peaksid saama 
sõltumatult oma vanusest võimaluse 
kogeda kvalitatiivse õppena esimest korda 
ja lühiajaliselt ning üksi või rühmana 
reisimist Euroopas mõne sellise 
informaalse haridusmeetme raames, mille 
eesmärk on edendada noortes Euroopa 
Liitu kuuluvuse tunnet ja õppida tundma 
liidu kultuurilist mitmekesisust. Programmi 
raames tuleks kindlaks määrata asutused, 
sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja 
noorteorganisatsioonid, kes vastutavad 
meetmete laiematele ringkondadele 
tutvustamise, osalejate valimise ja 
reisikogemuste hariduslikku mõõdet 
tugevdavate meetmete toetamise eest. 
DiscoverEU algatuse raames peaks 
programm jälgima selgeid õppe-eesmärke 
ja meetmeid. Komisjon peab tagama 
kohtade jagamise tasakaalustatud 
geograafilise jaotuse alusel. Üldise 
kogemuse parandamiseks tuleks 
programmi puhul kaaluda koostöö 



AD\1171035ET.docx 23/60 PE628.472v02-00

ET

tegemist Euroopa kultuuripealinnade, 
Euroopa noortepealinnade, Euroopa 
vabatahtlike pealinnade ja Euroopa 
roheliste pealinnade algatustega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Programmiga tuleks samuti 
edendada vanemaealiste õppijate 
elukestvat õpirännet, sealhulgas eakate 
koolide üliõpilaste ja üle 50-aastaste 
tööliste puhul, kes on tööturul 
üleminekuprotsessis, ja 
põlvkondadevahelist dialoogi noorte ja 
eakamate inimeste vahel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmiga tuleks tõhustada 
keelte õppimist, eelkõige tuleks soodustada 
veebipõhiste vahendite kasutamist, sest e-
õpe lisab keeleõppele eeliseid just 
kättesaadavuse ja paindlikkuse osas.

(23) Programmiga tuleks tõhustada 
keelte, sealhulgas viipe- ning vähemus- ja 
naaberriikide keelte õppimist, eelkõige 
tuleks soodustada ligipääsetavate
veebipõhiste vahendite kasutamist, samuti 
klassiruumis toimuvat traditsioonilist 
keeleõpet, et ületada üks õppijate 
õpirände ees seisev takistus.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmiga tuleks toetada 
meetmeid, mis suurendavad hariduse, 

(24) Programmiga tuleks toetada 
meetmeid, mis suurendavad hariduse, 
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koolituse, noorte ja spordiga tegelevate 
asutuste ja organisatsioonide vahelist 
koostööd, olles teadlik nende 
põhjapanevast rollist inimestele selliste 
teadmiste, oskuste ja pädevuste jagamisel, 
mida on vaja muutuvas maailmas ja ka 
selleks, et innovatsiooni, loovuse ja 
ettevõtluse potentsiaali võimalikult hästi 
ära kasutada, seda eriti digimajanduses.

koolituse, noorte ja spordiga tegelevate 
asutuste ja organisatsioonide vahelist 
koostööd, olles teadlik nende 
põhjapanevast rollist inimestele selliste 
teadmiste, oskuste ja pädevuste jagamisel, 
mida on vaja muutuvas maailmas ja ka 
selleks, et kestliku arengu, sotsiaalse 
arengu, innovatsiooni, loovuse ja 
ettevõtluse potentsiaali võimalikult hästi 
ära kasutada, seda eriti digimajanduses.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kooskõlas ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni artikliga 8 tuleb 
programmiga toetada puuetega inimeste 
kohta teadlikkuse suurendamist kogu 
ühiskonnas ning positiivsete arusaamade 
ja suurema sotsiaalse teadlikkuse 
edendamiseks tuleb programmiga 
edendada puuetega inimeste oskuste, 
piirangute ja võimete tunnustamist; 
sellega tuleb kõigil haridussüsteemi 
tasanditel edendada ka puudega inimeste 
õigusi austavat käitumist ning see peab 
hõlmama teadlikkuse suurendamise 
programme puuetega inimeste ja nende 
õiguste kohta.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Ülemkogu kutsus oma 14. 
detsembri 2017. aasta järeldustes 
liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles 
edasi liikuma algatustega, mis aitavad viia 
hariduse ja koolituse alase koostöö 
Euroopas uuele tasandile, sh aitama kaasa 

(25) Euroopa Ülemkogu kutsus oma 14. 
detsembri 2017. aasta järeldustes 
liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles 
edasi liikuma algatustega, mis aitavad viia 
hariduse ja koolituse alase koostöö 
Euroopas uuele tasandile, sh aitama kaasa 
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sellele, et 2024. aastaks loodaks Euroopa 
ülikoolid, mis moodustavad kõikjal liidus 
asuvate ülikoolide põhjal loodud 
võrgustiku. „Erasmuse“ programm peaks 
toetama Euroopa ülikoole.

sellele, et 2024. aastaks loodaks Euroopa 
ülikoolid, mis moodustavad kõikjal liidus 
asuvate ülikoolide põhjal loodud 
võrgustiku. Programm peaks toetama 
Euroopa ülikoole ja samas tagama 
haridus- ja koolitusvaldkonna meetmetele 
tsentraliseeritud eelarvest kuni 20 % 
finantsabi. Programmiga tuleks tagada, et 
Euroopa ülikoolide võrgustik hõlmab 
geograafilise katvuse poolest kogu ELi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) 2010. aastal vastuvõetud Brügge 
kommünikees soovitati aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu nimel toetada 
kutsealase tipptaseme saavutamist. 
Komisjoni 2017. aasta teatises 
„Innovatsiooni edendamine Euroopa 
piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava 
ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiad“ rõhutatakse kutsehariduse ja -
õppe ning innovatsioonisüsteemide 
sidumise tähtsust osana aruka 
spetsialiseerumise strateegiast 
piirkondlikul tasandil. Programmiga tuleks 
luua vahendid, mis aitavad esitatud 
üleskutsetele vastata ja luua erialase 
tipptaseme keskuste riikidevahelisi 
platvorme, mis on tihedalt lõimunud 
majanduskasvu, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet edendavate kohalike ja 
piirkondlike strateegiatega. Sellised 
tippkeskused peaksid tegutsema 
kutseoskuste kvaliteedi tagajatena sektorile 
tüüpiliste probleemide korral, samuti 
peaksid nad toetama liidu üldiste 
struktuuriliste muutuste ja 
sotsiaalmajanduslike põhimõtete 
elluviimist.

(26) 2010. aastal vastuvõetud Brügge 
kommünikees soovitati aruka ja 
jätkusuutliku majanduskasvu nimel toetada 
kutsealase tipptaseme saavutamist. 
Komisjoni 2017. aasta teatises 
„Innovatsiooni edendamine Euroopa 
piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava 
ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiad“ rõhutatakse kutsehariduse ja -
õppe ning innovatsioonisüsteemide 
sidumise tähtsust osana aruka 
spetsialiseerumise strateegiast 
piirkondlikul tasandil. Programmiga tuleks 
luua vahendid, mis aitavad esitatud 
üleskutsetele vastata ja luua erialase 
tipptaseme keskuste riikidevahelisi 
platvorme, mis on tihedalt lõimunud 
majanduskasvu, innovatsiooni, 
konkurentsivõimet, sotsiaalset kaasatust
ja kestlikku arengut edendavate kohalike 
ja piirkondlike strateegiatega. Sellised 
tippkeskused peaksid tegutsema 
kutseoskuste kvaliteedi tagajatena sektorile 
tüüpiliste probleemide korral, samuti 
peaksid nad toetama liidu üldiste 
struktuuriliste muutuste ja 
sotsiaalmajanduslike põhimõtete 
elluviimist. Programmi haridus- ja 
koolitusvaldkonna meetmete keskeelarvest 
tuleks nendele keskustele määrata 
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vähemalt 10 % ning programm peaks 
tagama kogu Euroopa tervikliku 
geograafilise kaetuse.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Et virtuaalkoostöö meetmete 
kasutamist hoogustada, tuleks 
programmiga toetada veebiplatvormide, 
näiteks eTwinningu, School Education 
Gateway, Euroopa täiskasvanuõppe 
elektroonilise platvormi, Euroopa 
Noorteportaali ja kõrghariduse 
veebiplatvormi süsteemsemat kasutamist.

(27) Et virtuaalkoostöö meetmete 
kasutamist hoogustada, tuleks 
programmiga toetada veebiplatvormide, 
näiteks eTwinningu, School Education 
Gateway, Euroopa täiskasvanuõppe 
elektroonilise platvormi, Euroopa 
Noorteportaali ja kõrghariduse 
veebiplatvormi süsteemsemat ja 
kättesaadavamat kasutamist.

Muudatusettepanek 38

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 
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.

(28) Programm peaks soodustama 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
läbipaistvamaks muutmist ja tunnustamist, 
samuti ainepunktide või õpiväljundite 
ülekandmist, edendama kvaliteedi tagamist
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 ja kaasavaid 
õpivõimalusi hariduse, koolituse ja 
noortemeetmete eri valdkondades ning 
formaalse ja mitteformaalse õppe 
vahendusel.



AD\1171035ET.docx 27/60 PE628.472v02-00

ET

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Programm peaks tagama, et 
liikuvusel põhinevate kogemuste kaudu 
mis tahes keskkonnas arendatud pädevusi 
dokumenteeritakse, valideeritakse ja 
tunnustatakse nõuetekohaselt. 
Programmis tuleks pöörata erilist 
tähelepanu välismaal läbitud haridus- ja 
õppeperioodide, sh keskhariduse 
valideerimisele ja tunnustamisele. Sellega 
seoses tuleks eelarveeraldised ja 
konkreetsed toetused siduda kvaliteetsete 
hindamismenetlustega, õpiväljundite 
kirjeldusega, ning sellega, et täielikult 
kohaldataks nõukogu 2012. aasta 
soovitust kvaliteetset ja tulemuslikku 
praktikat käsitleva Euroopa raamistiku 
kohta, nõukogu soovitust mitteformaalse 
ja informaalse õppe valideerimise kohta 
ning ELi vahendeid, mis aitavad 
tunnustada välismaal õppimist ja tagavad 
kvaliteetse õppe, näiteks Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik (EQF), 
kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa 
register (EQAR), Euroopa kutsehariduse 
ja -koolituse ainepunktide süsteem 
(ECVET) ning Euroopa 
kvaliteeditagamise võrdlusraamistik 
kutsehariduse ja -õppe valdkonnas 
(EQAVET).

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et tagada koostöö teiste liidu 
vahenditega ja toetada liidu muu poliitika 
rakendamist, tuleks õpirände- ja 
liikuvusvõimalusi pakkuda eri 

(30) Et tagada koostöö teiste liidu 
vahenditega ja toetada liidu muu poliitika 
rakendamist, tuleks õpirände- ja 
liikuvusvõimalusi pakkuda eri 
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tegevusvaldkondade esindajatele, näiteks 
avalikus sektoris töötavatele inimestele 
ning põllumajanduse ja ettevõtlusega 
tegelejatele, pakkuda neile välismaal 
õppimise võimalusi, mis võimaldavad neil 
igas eluetapis nii erialaselt kui ka isiklikus 
plaanis areneda, eelkõige aga arendada 
teadlikkust Euroopa identiteedist ja 
mõistmist Euroopa kultuurilisest 
mitmekesisusest. Programmis tuleks luua 
liidus kasutusel olevate riikidevaheliste 
õpisuunitlusega liikuvuskavade jaoks üks 
sissepääs (taotluste esitamise koht), see 
lihtsustaks nende kavade pakkumist 
toetusesaajatele ja neile, kes tegevusest osa 
võtavad. Lihtsustada tuleks „Erasmuse“ 
projektide arvu suurendamist; kehtestada 
tuleks erimeetmed, et aidata „Erasmuse“ 
projektide arendajatel toetust taotleda või 
arendada sünergiat Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse kaudu ning 
rände-, julgeoleku-, õigus- ja kodakondsus-
, tervise- ja kultuuriprogrammide kaudu.

tegevusvaldkondade esindajatele, 
sealhulgas puuetega isikud, näiteks 
avalikus sektoris töötavatele inimestele 
ning põllumajanduse ja ettevõtlusega 
tegelejatele, et pakkuda neile välismaal 
õppimise võimalusi, mis võimaldavad neil 
igas eluetapis nii erialaselt kui ka isiklikus 
plaanis areneda, eelkõige aga arendada 
teadlikkust Euroopa identiteedist ja 
mõistmist Euroopa kultuurilisest 
mitmekesisusest. Programmis tuleks luua 
liidus kasutusel olevate riikidevaheliste 
õpisuunitlusega liikuvuskavade jaoks üks 
sissepääs (taotluste esitamise koht), see 
lihtsustaks nende kavade pakkumist 
toetusesaajatele ja neile, kes tegevusest osa 
võtavad. Lihtsustada tuleks „Erasmuse“ 
projektide arvu suurendamist; kehtestada 
tuleks erimeetmed, et aidata „Erasmuse“ 
projektide arendajatel toetust taotleda või 
arendada sünergiat Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuse kaudu ning 
rände-, julgeoleku-, õigus- ja kodakondsus-
, tervise- ja kultuuriprogrammide kaudu, 
samuti Euroopa solidaarsuskorpuse
kaudu.

Muudatusettepanek 41

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 

(32) Programm on kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe keskse eesmärgiga: tugevdada 
ülemaailmset reageerimist 
kliimamuutuste ohule. 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. 
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läbivaatamismenetluste käigus. Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
„Erasmuse“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Programmil ja selle vahenditel 
selles ainulaadses rahvusvahelises 
keskkonnas peaks olema väga tähtis roll 
inimeste harimises ülemaailmse 
kestlikkuse, üleilmsete uuringute, 
keskkonnakaitse ja kliimamuutuste 
teemadel ning lisaks sihtotstarbelistele 
programmidele peaksid need uuringud 
formaalse, mitteformaalse või informaalse 
õppimise kujul sisalduma horisontaalse 
elemendina kõikides peamistes tegevustes.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Arvestades Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 8 liidule 
pandud õiguslikku kohustust kaotada 
kõigi oma asjaomaste meetmete puhul 
meeste ja naiste ebavõrdsus ja edendada 
võrdõiguslikkust, peaks see programm 
aitama kaasa soolise mõõtme 
integreerimisele liidu poliitikasse. 
Asjakohased meetmed määratakse 
kindlaks „Erasmuse“ ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus. Eelkõige 
on vaja parandada olukorda seoses 
kolmandatest riikidest pärit osalejate 
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soolise tasakaaluga.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Hariduse ja koolituse valdkonna 
riiklike ametiasutuste poolt hallatavate 
meetmete jaoks eraldatud põhieelarve 
raames tuleks kindlaks määrata 
sektoriaalsete (kõrgharidus, üldharidus, 
kutseharidus ja -õpe ning 
täiskasvanuharidus) miinimumeraldiste 
jaotumine, tagamaks, et iga sektori puhul 
jõuab piisaval hulgal assigneeringuid just 
kavandatud väljundite ja tulemusteni.

(34) Hariduse ja koolituse valdkonna 
riiklike ametiasutuste poolt hallatavate 
meetmete jaoks eraldatud põhieelarve 
raames tuleks kindlaks määrata 
sektoriaalsete (kõrgharidus, üldharidus, 
kutseharidus ja -õpe ning 
täiskasvanuharidus) miinimumeraldiste 
jaotumine, tagamaks, et iga sektori puhul 
jõuab piisaval hulgal assigneeringuid just 
kavandatud väljundite ja tulemusteni. 
Lisaks tuleks kindlaks määrata 
miinimumeraldiste jaotumine sihtrühma 
kohta.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda 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 finantsmääruse 
artikli [125 (lõike 1)] kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist.

(36) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda 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 finantsmääruse 
artikli [125 (lõike 1)] kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist. Programmi kaasavuse 
seisukohast on äärmiselt tähtis anda 
piiratud võimalustega inimestele 
sihipärast finantsabi, näiteks eelmaksete 
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vormis, või rahastada puuetega inimeste 
lisakulusid nende puude alusel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Finantstoetuste (toetuste, 
ühekordsete reisi- või haldusmaksete, 
kindlamääraliste maksete ja 
ühikuhindade kujul) tase tuleks üks kord 
aastas üle vaadata ja kohandada seda 
Eurostati ajakohastatud näitajate alusel 
vastuvõtva riigi ja vastuvõtva linna 
elukalliduse ja elamiskuludega, et tagada 
nende vastavus tegelikkusele ja hoida ära 
diskrimineerimist. On äärmiselt tähtis, et 
antud toetuste arvutamisel võetaks arvesse 
majutuse, rahvusvahelise ja kohaliku 
transpordi, toidu ja keelekursustega 
seotud kulusid ning ka vajalikku 
miinimumi inimväärseks eluks.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kooskõlas finantsmäärusega peaks 
komisjon võtma vastu tööprogrammid ning 
teavitama neist Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. Tööprogrammides tuleks 
sätestada meetmed, mis on vajalikud nende 
rakendamiseks kooskõlas programmi üld-
ja erieesmärkidega, toetuste valiku- ja 
määramiskriteeriumid ning kõik muud 
vajalikud aspektid. Tööprogrammid ja kõik 
nende muudatused tuleks vastu võtta 
rakendusaktidega vastavalt 
kontrollimenetlusele.

(40) Kooskõlas finantsmäärusega peaks 
komisjon võtma vastu tööprogrammid ning 
teavitama neist Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu. Tööprogrammides tuleks 
sätestada meetmed, mis on vajalikud nende 
rakendamiseks kooskõlas programmi üld-
ja erieesmärkidega, toetuste valiku- ja 
määramiskriteeriumid ning kõik muud 
vajalikud aspektid. Tööprogrammid ja kõik 
nende muudatused tuleks vastu võtta 
delegeeritud õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe38 punktidele 22 ja 
23 tuleb käesolevat programmi hinnata 
teabe alusel, mis on kogutud konkreetse 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Järelevalvekorras 
peaksid olema kindlaks määratud 
konkreetsed, mõõdetavad ja realistlikud 
näitajad, mida saab eri aegadel mõõta ja 
mis on aluseks programmi mõju 
hindamisele kohapeal.

(41) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe38 punktidele 22 ja 
23 tuleb käesolevat programmi hinnata 
teabe alusel, mis on kogutud konkreetse 
järelevalvekorra alusel, vältides samal ajal 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige toetust saavate organisatsioonide 
puhul, kuid ka liikmesriikides. 
Järelevalvekorras peaksid olema kindlaks 
määratud konkreetsed, mõõdetavad ja 
realistlikud näitajad, mida saab eri aegadel 
mõõta ja mis on aluseks programmi mõju 
hindamisele kohapeal.

_________________ _________________

38 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).

38 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
13. aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Komisjon peaks ühtlustama 
mõisteid ja täiustama suuniseid 
detsentraliseeritud tegevuste kohta, 
tagamaks, et riiklikud korraldusasutused 
kohaldavad programmi eeskirju 
ühtlustatud viisil, järgides ühiseid 
kvaliteedistandardeid ja menetlustavasid.
Komisjon peaks julgustama 
korraldusasutuste vahelist paremat 
kooskõlastamist, et parandada programmi 
rakendamist.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 b) Programm „Erasmus+“ peaks 
soodustama vastastikust õpet, mis järgneb 
välismaal läbitud õpingutele ja koolitusele 
ja seal omandatud töökogemusele, et 
suurendada programmi mõju kohalikele 
kogukondadele ning hõlbustada heade 
tavade jagamist, mis on hädavajalik 
programmi „Erasmus+“ projektide 
kvaliteedi parandamiseks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
programmi nõuetekohase toimimise 
õiguslikud ja halduslikud takistused. See 
tähendab võimaluse korral ning ilma et see 
piiraks kolmandate riikide kodanike liitu 
sisenemist ja seal elamist käsitlevate liidu 
õigusaktide kohaldamist, et lahendatakse 
probleemid, mille tõttu on raskendatud 
viisade ja elamislubade saamine. 
Liikmesriikidel soovitatakse kehtestada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2016/80139 riiki lubamise 
kiirmenetlusi.

(46) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
programmi nõuetekohase toimimise 
õiguslikud ja halduslikud takistused. See 
tähendab õppestipendiumite vabastamist 
maksudest ja sotsiaalmaksust, õiguste 
ülekantavuse tagamist ELi 
sotsiaalsüsteemide vahel ning võimaluse 
korral ning ilma et see piiraks kolmandate 
riikide kodanike liitu sisenemist ja seal 
elamist käsitlevate liidu õigusaktide 
kohaldamist, et lahendatakse probleemid, 
mille tõttu on raskendatud viisade ja 
elamislubade saamine, ning muud 
õiguslikud või halduslikud raskused, mis 
võivad takistada juurdepääsu 
programmile. Liikmesriikidel soovitatakse 
kehtestada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/80139

riiki lubamise kiirmenetlusi.

__________________ __________________
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39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 
kolmandate riikide kodanike 
teadustegevuse, õpingute, praktika, 
vabatahtliku teenistuse, 
õpilasvahetuseprogrammides või 
haridusprojektides osalemise ja au pair’ina 
töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal 
elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 
21.5.2016, lk 21).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 
kolmandate riikide kodanike 
teadustegevuse, õpingute, praktika, 
vabatahtliku teenistuse, 
õpilasvahetuseprogrammides või 
haridusprojektides osalemise ja au pair’ina 
töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal 
elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 
21.5.2016, lk 21).

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 182/201140.

välja jäetud

__________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et lihtsustada 
toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, tuleks 
nii palju kui võimalik kasutada lihtsustatud 
toetusvorme, nt ühekordseid makseid, 
ühikuhindu ja kindlamääralist rahastamist. 

(49) Selleks et lihtsustada 
toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, tuleks 
nii palju kui võimalik kasutada lihtsustatud 
toetusvorme, nt ühekordseid makseid, 
ühikuhindu ja kindlamääralist rahastamist. 
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Komisjoni kindlaksmääratud Erasmuse 
programmi liikuvusmeetmete toetamiseks 
antava lihtsustatud toetuse puhul tuleks 
arvesse võtta vastuvõtva riigi elukallidust 
ja elamiskulusid. Komisjon ja meetmes 
osalevate saatvate riikide 
korraldusasutused peaksid saama 
lihtsustatud toetusi kohandada vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele ja eelkõige 
selleks, et tagada juurdepääs piiratud 
võimalustega inimestele. Liikmesriikidele 
tuleks esitada ka soovitus vabastada need 
toetused riigisisese õiguse kohaselt kõigist 
maksudest ja sotsiaalmaksust. Sama 
maksuvabastust tuleks kohaldada avalik-
õiguslikele või erasektori asutustele, kes 
sellist finantstoetust asjaomastele isikutele 
annavad.

Komisjoni kindlaksmääratud Erasmuse 
programmi liikuvusmeetmete toetamiseks 
antava lihtsustatud toetuse puhul tuleks 
arvesse võtta vastuvõtva riigi elukallidust 
ja elamiskulusid. Komisjon ja meetmes 
osalevate saatvate riikide 
korraldusasutused peaksid saama 
lihtsustatud toetusi kohandada vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele ja eelkõige 
selleks, et tagada juurdepääs piiratud 
võimalustega inimestele. Liikmesriigid 
peaksid vabastama need toetused 
riigisisese õiguse kohaselt kõigist 
maksudest ja sotsiaalmaksust. Sama 
maksuvabastust tuleks kohaldada avalik-
õiguslikele või erasektori asutustele, kes 
sellist finantstoetust asjaomastele isikutele 
annavad.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Oluline on tagada iga programmi 
usaldusväärne finantsjuhtimine ning selle 
võimalikult tulemuslik ja kasutajasõbralik 
rakendamine. Liikmesriigid ja riiklikud 
korraldusasutused peaksid hoiduma 
sellest, et kehtestada lisaeeskirju, mis 
muudavad raha kasutamise toetusesaajate 
jaoks keerulisemaks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Selleks et programmi 
tulemusnäitajad üle vaadata või 
täiendavaid näitajaid lisada, tuleks 
komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 

(53) Selleks et programmi 
tulemusnäitajad üle vaadata või 
täiendavaid näitajaid lisada või anda teavet 
igale meetmele eraldatud summa ja 
vahendite jaotamise kohta, tuleks 
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„ELi toimimise leping“) artikliga 290 vastu 
õigusakte käesoleva määruse lisa 
kohandamiseks. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidevalt võimalik osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

komisjonile anda volitus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„ELi toimimise leping“) artikliga 290 vastu 
õigusakte tööprogrammi vastuvõtmiseks ja 
muutmiseks ning käesoleva määruse lisa 
kohandamiseks. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidevalt võimalik osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse liidu 
haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordivaldkonna programm „Erasmus“
(edaspidi „programm“).

Käesoleva määrusega kehtestatakse liidu 
haridus-, koolitus-, noorte- ja 
spordivaldkonna programm „Erasmus+“
(edaspidi „programm“).

Muudatusettepanek 57

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, 

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

noortevahetuses, õpetamises või erialase 
arendamisega seotud tegevuses 
osalemises. Sellega võivad kaasneda muud 
meetmed, näiteks keeleabi, sealhulgas 
viipekeeltes, ja keeleõpe ja/või võimalus
juurdepääsetavaks veebiõppeks ja 
virtuaalkoostööks. Teatud erijuhtudel võib 
õpiränne lisaks füüsilisele õpirändele olla 
ka õppimine juurdepääsetava ja/või 
eriliselt kohandatud infotehnoloogia ja 
kommunikatsioonivahendite vahendusel;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „informaalne õppimine“ –
õppimine igapäevaelu tegevuse käigus ja 
saadud kogemustest; see ei ole 
organiseeritud tegevus ega järgi kindlat 
struktuuri eesmärkide, ajakava ja õpitoe 
osas. Selline õppimine ei pruugi olla õppija 
seisukohast ette kavatsetud;

(4) „informaalne õppimine“ –
õppimine igapäevaelu tegevuse käigus ja 
saadud kogemustest; see ei ole 
organiseeritud tegevus ega järgi kindlat 
struktuuri eesmärkide, ajakava ja õpitoe 
osas. Selline õppimine ei pruugi olla õppija 
seisukohast ette kavatsetud ja see peaks 
andma õppijale kasulikke õpiväljundeid;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „virtuaalkoostöö“ – mis tahes 
vormis koostöö, kus kasutatakse IT- ja 
kommunikatsioonivahendeid;

(17) „virtuaalkoostöö“ – mis tahes 
vormis koostöö, kus kasutatakse 
juurdepääsetavaid ja/või eriliselt 
kohandatud IT- ja 
kommunikatsioonivahendeid ja -süsteeme;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „noorte osalustegevus“ –
kooliväline tegevus, mida viivad ellu 
noorte mitteametlikud rühmitused ja/või 
noorteorganisatsioonid ja kus järgitakse 
mitteformaalse õppimise põhimõtteid;

(20) „noorte osalustegevus“ –
ligipääsetav kooliväline tegevus, mida 
viivad ellu noorte mitteametlikud 
rühmitused ja/või noorteorganisatsioonid ja 
kus järgitakse mitteformaalse õppimise 
põhimõtteid;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „noorsootöötaja“ –
noorsootöövaldkonnas töötav isik või 
vabatahtlikuna tegutseja, kes on seotud 
mitteformaalse õppimisega ning kes toetab 
noorte isiklikku, sotsiaalhariduslikku ja 
kutsealast arengut;

(21) „noorsootöötaja“ –
noorsootöövaldkonnas töötav isik või 
vabatahtlikuna tegutseja, kes on seotud 
mitteformaalse või informaalse 
õppimisega ning kes toetab noorte isiklikku
arengut, sealhulgas sotsiaalhariduslikku ja 
kutsealast arengut, ning nende pädevuste 
arengut. Noorsootöötajad ja noored 
kaasatakse noorsootöö tegevuste ja 
seonduva noorsootöö arengu 
kavandamisse, juhtimisse, 
koordineerimisse, rakendamisse ja 
hindamisse;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „ELi noortedialoog“ – noorte ja 
noorteorganisatsioonidega peetav 
järjepidav dialoog, mille käigus kogutakse 
ühiselt ideid noortevaldkonnas tehtava 
üleeuroopalise koostöö prioriteetide, 
sellise koostöö rakendamise ja 
asjakohaste järelmeetmete kohta;

(22) „struktureeritud dialoog“ – noorte 
ja noorteorganisatsioonide ning poliitika-
ja otsuste kujundajate vahel peetav
dialoog, mis on ühise mõttetöö foorum, 
mille raames käsitletakse
noortevaldkonnas tehtava üleeuroopalise 
koostöö prioriteete, rakendamist ja 
järelmeetmeid kõikides noorte jaoks 
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olulistes valdkondades;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „piiratud võimalustega inimesed“ –
inimesed, kellel on raskusi, mis taksitavad 
neil programmiga pakutavatest 
võimalustest osa saamast majanduslikel, 
sotsiaalsetel, kultuurilistel, geograafilistel
või tervislikel põhjustel, rändetausta, 
puude või õpiraskuste tõttu;

(25) „piiratud võimalustega inimesed“ –
inimesed, kellel puudub täielik ja 
tulemuslik juurdepääs programmile 
pakutavatele võimalustele, kuna nad on 
oma eakaaslastega võrreldes ebasoodsas 
olukorras mitmesuguste takistuste tõttu, 
näiteks puude, terviseprobleemide, 
õpiraskuste, kultuurierinevuste või 
majanduslike, sotsiaalsete või 
geograafiliste takistuste tõttu, sealhulgas 
inimesed, kes on pärit tõrjutud 
kogukonnast või on kes on rändetaustaga 
või keda ohustab diskrimineerimine 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
21 nimetatud põhjustel; nende raskuste
tõttu on neil vaja täiendavaid 
tugiteenuseid, mis võimaldavad neil 
programmis täielikult osaleda;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) „sektoriülene koostöö“ – koostöö 
programmi eri valdkondade (kõrgharidus, 
kutseharidus ja -õpe, kooliharidus, 
täiskasvanuharidus, noored ja sport) ning 
formaalsete, mitteformaalsete ja 
informaalsete õpikeskkondade ja nende 
valdkondade eri õigussubjektide vahel;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) „võtmepädevused“ – teadmised, 
oskused ja hoiakud, mida läheb kõikidel 
inimestel vaja eneseteostuseks ja 
arenguks, samuti tööalase 
konkurentsivõime, sotsiaalseks kaasatuse 
ning kodanikuaktiivsuse kontekstis. 
Võtmepädevuste hulka kuuluvad 
kirjaoskus, keelteoskus, teadus, 
tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 
(STEM), digioskused, isiklik, sotsiaalne ja 
õpipädevus, kodanikuoskused, 
ettevõtlusoskused ning kultuuriteadlikkus 
ja kultuuriline eneseväljendus;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on toetada 
hariduse, koolituse, noorte ja spordi 
valdkonnas osalevate inimeste haridus- ja 
kutsealast ning isiklikku arengut Euroopas 
ja ka kaugemal ning aidata seega edendada 
kestlikku majanduskasvu, töökohtade 
loomist ja sotsiaalset sidusust, samuti 
tugevdada Euroopa identiteeti. Sellisena 
on programm Euroopa haridusruumi 
loomise peamine vahend ning sellega 
toetatakse hariduse ja koolituse 
valdkonnas tehtava Euroopa strateegilise 
koostöö rakendamist sektoripõhiste 
tegevuskavade kaudu, samuti edendatakse 
sellega liidu noortestrateegia (2019–2027) 
raames tehtavat noortepoliitika alast 
koostööd ja arendatakse spordi Euroopa 
mõõdet.

1. Programmi üldeesmärk on toetada 
hariduse, koolituse, noorte, 
täiskasvanuhariduse ja spordi valdkonnas 
osalevate inimeste haridus- ja kutsealast 
ning isiklikku arengut Euroopas ja ka 
kaugemal ning aidata seega edendada 
kestlikku majanduskasvu, kvaliteetsete 
töökohtade loomist, sotsiaalset sidusust ja 
kaasatust, keskkonnakaitset, 
kodanikuaktiivsust, edendades õigusi ja 
väärtusi ning demokraatlikus elus 
osalemist, ning Euroopa identiteedi 
tugevdamist. Sellisena on programm 
juurdepääsetava ja kaasava Euroopa 
haridusruumi loomise peamine vahend 
ning sellega toetatakse hariduse, koolituse
ja noortevaldkonnas tehtava Euroopa 
strateegilise koostöö rakendamist 
sektoripõhiste tegevuskavade kaudu, 
samuti edendatakse sellega liidu 
noortestrateegia (2019–2027) raames 
tehtavat noortepoliitika alast koostööd ja 
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arendatakse spordi Euroopa mõõdet.

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada noorte õpirännet 
mitteformaalse õppe valdkonnas ja noorte 
aktiivset osalemist ühiskonnaelus, samuti 
organisatsioonide vahelist koostööd ja 
organisatsiooni tasandi kaasatust, loovust 
ja innovatsiooni ning noortepoliitikat;

(b) edendada noorte õpirännet 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
valdkonnas ja noorte aktiivset osalemist 
ühiskonnaelus, samuti organisatsioonide 
vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi 
kaasatust, loovust ja innovatsiooni ning 
noortepoliitikat;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendada kõikide kodanike 
elukestvat õpet, sõltumata nende vanusest, 
ning tugevdada formaalsete, 
mitteformaalsete ja informaalsete 
õpikeskkondade vahelist koostööd ning 
toetada paindlikke õpivõimalusi;

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) täiskasvanuhariduse valdkonna 
töötajate õpiränne;

(d) täiskasvanuhariduses õppijate ja 
selle valdkonna töötajate õpiränne;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) innovatsioonipartnerluste loomine 
hariduses ja muudes õppevormides 
ulatuslike meetmete, näiteks 
täiskasvanuhariduse liitude ja 
valdkondadevahelise koostöö partnerluste 
kaudu;

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tipptaset arendavate partnerluste, 
eelkõige Euroopa ülikoolide 
kontseptsiooni, erialase tipptaseme 
keskuste ja ühiste magistrikraadide raames 
tegutsevate partnerluste loomine;

(b) tipptaset arendavate partnerluste, 
näiteks erialase tipptaseme keskuste ja 
ühiste magistrikraadide raames tegutsevate 
partnerluste loomine, tagades nende 
partnerluste puhul kogu Euroopa 
tervikliku geograafilise kaetuse;

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) innovatsioonipartnerluste loomine 
Euroopa innovatsioonisuutlikkuse 
suurendamiseks;

(c) innovatsioonipartnerluste loomine 
Euroopa kestliku innovatsioonisuutlikkuse 
suurendamiseks;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hariduse ja koolituse valdkonnas 
kehtivate liidu üldtegevuskavade ja 
sektoripõhiste tegevuskavade 
ettevalmistamine ja rakendamine, sh 

(a) kaasava hariduse ja koolituse 
valdkonnas kehtivate liidu 
üldtegevuskavade ja sektoripõhiste 
tegevuskavade ettevalmistamine ja 



AD\1171035ET.docx 43/60 PE628.472v02-00

ET

Eurydice võrgustiku või muude asjaomaste 
organisatsioonide tegevuse toel;

rakendamine, sh Eurydice võrgustiku või 
muude asjaomaste organisatsioonide 
tegevuse toel;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) poliitilise dialoogi pidamine ja 
koostöö oluliste sidusrühmadega, sh 
hariduse ja koolituse valdkonna 
üleliiduliste võrgustike, Euroopa 
valitsusväliste 
organisatsioonide/vabaühenduste? ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega;

(c) poliitilise dialoogi pidamine ja 
koostöö oluliste sidusrühmadega, sh 
hariduse ja koolituse valdkonna 
üleliiduliste võrgustike, Euroopa riiklike, 
piirkondlike ja kohalike vabaühenduste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, ning 
nende toetamine, mis hõlmab muu hulgas 
struktuurilist toetust;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) struktureeritud dialoog noortega;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) noorte õpiränne; (a) noorte, sealhulgas puudega noorte
õpiränne;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) innovatsioonipartnerluste loomine 
noorte osalustegevuses ulatuslike 
meetmete, näiteks noorsootöö liitude 
kaudu;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) partnerluste loomine programmist 
rohkem teavitamiseks, eelkõige 
massimeedia ja uute digitaalsete 
vahendite abil;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) poliitilise dialoogi pidamine ja 
koostöö oluliste sidusrühmadega, sh noorte 
valdkonnas ja ELi noortedialoogi raames 
tegutsevate üleliiduliste võrgustike, 
Euroopa vabaühenduste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, samuti Euroopa 
Noortefoorumi toetamine;

(c) poliitilise dialoogi pidamine ja 
koostöö oluliste sidusrühmadega, sh noorte 
valdkonnas tegutsevate üleliiduliste 
võrgustike, Euroopa vabaühenduste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, ja 
nende toetamine, samuti struktureeritud 
dialoog Euroopa Noortefoorumi ja teiste 
Euroopa noorteorganisatsioonidega ja 
nende struktuurne toetamine;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) struktureeritud dialoog noortega;
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa poliitika väljundite ja 
prioriteetide, samuti programmi, sh 
spordiauhindade igakülgne tutvustamine ja 
levitamine.

(c) Euroopa poliitika väljundite ja 
prioriteetide, samuti ka puuetega 
inimestele juurdepääsetava programmi, sh 
spordiauhindade igakülgne tutvustamine ja 
levitamine.

Muudatusettepanek 82

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 
püsivhindades 41 097 000 000 eurot.

Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 24 940 000 000 eurot haridus- ja 
koolitusvaldkonna meetmetele, sellest

(a) 83,5 %haridus- ja 
koolitusvaldkonna tsentraliseeritud ja 
detsentraliseeritud meetmetele, sellest

Muudatusettepanek 84

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 34 % artikli 4 punktis a ja 
artikli 5 punktis a osutatud 
detsentraliseeritud 
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kõrgharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 85

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 25 % artikli 4 punktis b ja 
artikli 5 punktis a osutatud
detsentraliseeritud kutseharidus- ja 
õppemeetmetele;

Muudatusettepanek 86

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 15 % artikli 4 punktis c ja 
artikli 5 punktis a osutatud
detsentraliseeritud üldharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähemalt 1 190 000 000 eurot
artikli 4 punktis d ja artikli 5 punktis a 
osutatud täiskasvanuharidusmeetmetele;

(4) vähemalt 6 % artikli 4 punktis d ja 
artikli 5 punktis a osutatud
detsentraliseeritud
täiskasvanuharidusmeetmetele;

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 450 000 000 eurot artiklis 7 (5) 1,8 % artiklis 7 osutatud Jean 
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osutatud Jean Monnet’ meetmetele; Monnet’ meetmetele;

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) haridus- ja koolitusvaldkonna 
meetmetele ette nähtud keskeelarvest kuni 
20 % Euroopa ülikoolide kontseptsoonile 
ja vähemalt 10 % erialase tipptaseme 
keskustele;

Muudatusettepanek 90

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 % artiklites 8–10 osutatud 
noortevaldkonna meetmetele;

Muudatusettepanek 91

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) 1,8 % artiklites 11–13 osutatud 
spordivaldkonna meetmetele ja

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vähemalt 960 000 000 eurot
riiklike korraldusasutuste tegevuskulude 

(d) 3,2 % riiklike korraldusasutuste 
tegevuskulude katteks.
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katteks.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Taotlejatele liikuvuse andmisel 
tuleb seada eesmärgiks meeste ja naiste 
tasakaalustatud esindatus.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka programmi rakendamise 
tehnilise ja haldusabi kulude ning 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditi- ja hindamismeetmete kulude 
katteks, sh institutsioonidesiseste IT-
süsteemide kulude katteks.

4. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka programmi rakendamise 
tehnilise ja haldusabi kulude ning 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditi- ja hindamismeetmete kulude 
katteks, sh institutsioonidesiseste IT-
süsteemide kulude katteks, samuti 
juurdepääsu võimaldamiseks antava abi 
kulude katteks.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Finantstoetuste (toetuste, 
ühekordsete reisi- või haldusmaksete, 
kindlamääraliste maksete ja 
ühikuhindade) tase vaadatakse igal-aastal 
üle ja seda kohandatakse vastuvõtva riigi 
või piirkonna elukalliduse ja 
elamiskuludega ning reisitingimustega.



AD\1171035ET.docx 49/60 PE628.472v02-00

ET

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kooskõlas õiglase või võrdväärse 
tasu maksmise põhimõttega on samades 
intellektuaalsete väljunditega projektides 
osalevate organisatsioonide 
personalikulud tasustatud samadel 
alustel. Personalikulude tase vaadatakse 
üle ja seda ajakohastatakse üks kord 
aastas Eurostati näitajate alusel.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Et toetada nende kaasamist, kelle 
ees seisavad täiendavad takistused ja kes 
vajavad erivajadustele suunatud abi, 
luuakse sellise abi andmise kulude 
katmiseks sihtotstarbeline eelarve, mis on 
peamisest projekti eelarvest eraldiseisev.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel, 
sealhulgas osalejate valimisel ja toetuste 
määramisel tagavad komisjon ja 
liikmesriigid, et astutakse samme sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks ja piiratud 
võimalustega inimeste osalemisvõimaluste 
parandamiseks.

2. Programmi rakendamisel, 
sealhulgas osalejate valimisel ja toetuste 
määramisel tagavad komisjon ja 
liikmesriigid, et astutakse samme sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks ja piiratud 
võimalustega inimeste osalemisvõimaluste 
parandamiseks. Luuakse täiendavad 
tugiteenused, et piiratud võimalustega 
inimestel oleks kõigile meetmetele 
takistusteta juurdepääs ja nad oleksid 
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õpirändeks kultuuriliselt, sotsiaalselt ja ka 
keeleliselt ette valmistatud. Riiklikud 
korraldusasutused vastutavad kõnealuste 
tugiteenuste järelevalve eest.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Et parandada piiratud võimalustega 
inimeste osalemisvõimalusi ja tagada 
programmi sujuv rakendamine, võib 
komisjon objektiivsete kriteeriumite alusel 
kohandada või lubada, et artiklis 23 
osutatud riiklikud korraldusasutused 
kohandavad programmi õpirände meetmeid 
toetatavate toetuste suurust.

5. Et parandada piiratud võimalustega 
inimeste osalemisvõimalusi ja tagada 
programmi sujuv rakendamine, võib 
komisjon objektiivsete kriteeriumite alusel 
kohandada või lubada, et artiklis 23 
osutatud riiklikud korraldusasutused 
kohandavad programmi õpirände meetmeid 
toetavate toetuste suurust, näiteks tehes 
sellistele isikutele eelmakseid. Riiklikele 
korraldusasutustele eraldatakse 
sihtotstarbeline eelarve, millega tagatakse, 
et juurdepääsu ja kaasavusega seotud 
lisakulud ise ei õigusta projekti 
tagasilükkamist.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse finantsmääruse 
artiklis [108] osutatud tööprogrammide 
kaudu. Iga-aastastes tööprogrammis tuleb 
näidata ka igale meetmele eraldatavat 
soovituslikku summat ning riiklike 
korraldusasutuste kaudu hallatavate 
meetmete korral vahendite jagunemist 
liikmesriikide ja programmiga liitunud 
kolmandate riikide vahel. Komisjon võtab 
tööprogrammi vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 31 osutatud 

Programmi rakendatakse finantsmääruse 
artiklis [108] osutatud tööprogrammide 
kaudu. Iga-aastastes tööprogrammis tuleb 
näidata ka igale meetmele eraldatavat 
soovituslikku summat ning riiklike 
korraldusasutuste kaudu hallatavate 
meetmete korral vahendite jagunemist 
liikmesriikide ja programmiga liitunud 
kolmandate riikide vahel. Komisjon võtab 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega võetakse vastu 
tööprogramm ja selle muudatused.
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kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid teevad 
suuremaid jõupingutusi, et lihtsustada 
menetlusi ja vähendada õppurite, 
institutsioonide ja programmi 
„Erasmus+“ projektides osalevate 
vastuvõtvate ettevõtjate suurt 
halduskoormust, eelkõige nende jaoks, 
kes seda võimalust praegu piisavalt ei 
kasuta. Selle eesmärk on parandada ja 
hõlbustada võrdse juurdepääsu, 
registreerimise, valideerimise ja 
tunnustamise protsesse. Komisjon ja
riiklikud korraldusasutused ühtlustavad 
juurdepääsukriteeriume, et muuta 
programm juurdepääsetavaks võimalikult 
suurele arvule taotlejatele.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et liidu rahaliste vahendite 
toetusesaajad finantsmääruse artikli 2 
lõike 5 tähenduses koguvad programmi 
rakendamise ja hindamise järelevalveks 
vajalikke andmeid tõhusalt, tulemuslikult 
ja õigeaegselt ning piisaval detailsuse 
astmel. Selleks kehtestatakse liidu rahaliste 
vahendite toetusesaajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et liidu rahaliste vahendite 
toetusesaajate poolt finantsmääruse artikli 
2 lõike 5 tähenduses kogutavad programmi 
rakendamise ja hindamise järelevalveks 
vajalikud andmed on sooliselt eristatud ja 
et neid kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt ning piisaval detailsuse astmel. 
Selleks kehtestatakse liidu rahaliste 
vahendite toetusesaajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

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. Vahehindamisega koos tuleb 
esitada varasema programmi 
lõpphindamise aruanne.

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui 
31. detsembril 2024, et hinnata 
programmi eesmärkide täitmiseks võetud 
meetmete tulemuslikkust ja programmi 
tõhusust. Sellega kaasneb vajaduse korral 
seadusandlik ettepanek käesoleva 
määruse muutmise kohta. 
Vahehindamisega koos tuleb esitada 
varasema programmi lõpphindamise 
aruanne.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi rakendamisperioodi 
lõpus, ent mitte hiljem kui neli aastat 
pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemiku 
lõppu viib komisjon läbi programmi 
lõpphindamise.

4. Programmi rakendamisperioodi 
lõpus, ent mitte hiljem kui 
30. juuniks 2019 viib komisjon läbi 
programmi lõpphindamise.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon esitab 
hindamisaruanded Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 24 osutatud riiklikud 
korraldusasutused peavad koostama
järjekindla strateegia sihtrühmade tõhusaks 
teavitamiseks ning selleks, et programmi 
raames hallatavate meetmetega toetatavate 
tegevuste tulemusi tõhusalt levitada ja 
kasutada, nad abistavad komisjoni 
programmi, sealhulgas riigi ja liidu tasandil 
hallatavaid meetmeid ja tegevusi ja 
programmi tulemusi käsitleva teabe 
levitamise ülesande täitmisel, teavitades 
muu hulgas asjaomaseid sihtrühmi oma 
riigis võtud meetmetest ja korraldatud 
tegevustest.

1. Koos Euroopa Komisjoniga 
peavad artiklis 24 osutatud riiklikud 
korraldusasutused koostama kogu ELi 
hõlmava järjekindla koordineeritud
strateegia sihtrühmade tõhusaks 
teavitamiseks ning selleks, et programmi 
raames hallatavate meetmetega toetatavate 
tegevuste tulemusi tõhusalt levitada ja 
kasutada. Samuti abistavad nad komisjoni 
programmi, sealhulgas riigi ja liidu tasandil 
hallatavaid meetmeid ja tegevusi ja 
programmi tulemusi käsitleva teabe 
kättesaadaval viisil levitamise ülesande 
täitmisel, teavitades muu hulgas 
asjaomaseid sihtrühmi oma riigis võetud
meetmetest ja korraldatud tegevustest. 
Programmi kohta antakse teavet kõikides 
Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab programmi, selle 
raames võetud meetmete ja selle 
tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmeid. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

4. Komisjon võtab programmi, selle 
raames võetud meetmete ja selle 
tulemustega seotud teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmeid sellisel viisil, 
mis on juurdepääsetav ka puuetega 
inimestele. Programmile eraldatud 
rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama 
kaasa liidu poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud 
artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Noorte jaoks on „Erasmus+“ 
peamiselt üliõpilastele mõeldud 
programm. ELi, liikmesriikide ja 
piirkondlikul tasandil pööratakse teabe- ja 
kommunikatsioonimeetmete puhul 
suuremat tähelepanu eri valdkondade ja 
iga valdkonnaga seotud alaprogrammide 
nähtavuse suurendamisele; komisjon ja 
liikmesriigid teevad kutsehariduse ja -
õppe ning sellealase rände oluliseks 
valikuks, mis toob kaasa integreerumise 
tööturule ja paljulubava tööalase arengu, 
ning suurendab seeläbi kutsehariduse ja -
õppe programmide nähtavust.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lisaks jagavad programmi kohta 
teavet haridus- ja koolitusasutuste 
karjäärinõustajad ja tööturuasutused.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud ja asjakohased meetmed, et 
kõrvaldada programmi nõuetekohase 
toimimise mis tahes õiguslikud ja 
halduslikud takistused, sealhulgas 
võimaluse korral meetmed viisade saamist 
raskendavate probleemide lahendamiseks.

2. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud ja asjakohased meetmed, et 
kõrvaldada programmi nõuetekohase 
toimimise halduslikud takistused, 
sealhulgas võimaluse korral meetmed, 
mille eesmärk on vältida toetuste 
maksustamist, soodustada õiguste
ülekantavust liidu sotsiaalsüsteemide 
raames ning lahendada viisade ja 
elamislubade saamist raskendavad 
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probleemid ning muud sellised õiguslikud 
või halduslikud raskused, mis võivad 
takistada programmis osalemist.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riiklik korraldusasutus vastutab 
kooskõlas finantsmääruse [artikli 58 lõike 
1 punkti c alapunktidega v ja vi] 
projektitsükli kõigis etappides artiklis [19] 
osutatud tööprogrammis kirjeldatud 
meetmete haldamise eest.

2. Riiklik korraldusasutus vastutab 
kooskõlas finantsmääruse [artikli 58 lõike 
1 punkti c alapunktidega v ja vi] 
projektitsükli kõigis etappides artiklis [19] 
osutatud tööprogrammis kirjeldatud 
meetmete haldamise eest. Riiklik 
korraldusasutus tagab, et projektid on 
lihtsasti juurdepääsetavad ja kaasavad. 
Riiklik korraldusasutus tagab kvaliteetse 
õpirände, lähtudes liikuvust käsitlevas 
Euroopa kvaliteedihartas (2006/961/EÜ) 
sätestatud põhimõtetest.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Riiklikud korraldusasutused 
teevad pärast iga taotlusvooru 
põhimeetme- ja sektoripõhised eelarved 
kergesti kättesaadavaks, et abi taotlejad 
saaksid kavandada strateegiliselt oma 
tulevasi meetmeid, ning avaldavad 
projektide valimise ja eelarveridade 
tulemused, et programmi suhtes oleks 
võimalik teha asjakohast väliskontrolli. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
programmist abi taotlejate puhul ei 
eelistata suuri institutsioone väikestele ja 
uutele.
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Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Riiklik korraldusasutus 
konsulteerib korrapäraselt programmi 
toetusesaajatega (üksikisikute ja 
organisatsioonidega), et koguda neilt 
programmi kohta tagasisidet, teavitada 
sellest komisjoni ning parandada nende 
tagasiside ja eksperditeadmiste põhjal 
selle rakendamist riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Korraldatakse korrapäraseid 
kohtumisi riiklike korraldusasutuste 
võrgustikuga, et tagada programmi ühtne 
rakendamine kõigis liikmesriikides ja 
artiklis 17 osutatud kolmandates riikides.

7. Korraldatakse korrapäraseid 
kohtumisi ja vastastikuseid õpitegevusi 
riiklike korraldusasutuste võrgustikuga, et 
tagada programmi ühtne rakendamine 
kõigis liikmesriikides ja artiklis 17 
osutatud kolmandates riikides. Komisjon 
edendab heade tavade jagamist ja teabe 
vahetamist, eelkõige juurdepääsetavuse ja 
mõistlike abinõude osas.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Euroopa Komisjon täiustab 
projektitulemuste levitamise platvormi ja 
tagab riiklike korraldusasutuste, 
partnerite ja programmi abisaajate jaoks 
kindlama lähenemisviisi heade tavade 
jagamiseks ja seisukohtade 
rahvusvahelisel tasandil vahetamiseks.
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Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon toetab programmi 
taotlejaid rahvusvaheliste partnerite 
leidmisel, töötades selleks välja 
kasutajasõbralikke platvorme, millel on 
ühendatud avalik teave eri kasusaajate ja 
nende projektide kohta.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab määruse (EL) 
nr 182/2011 kohane komitee.

2. Komitee võib sektoripõhiste 
küsimustega tegelemiseks tulla kokku 
erinevates koosseisudes. Asjakohasel 
juhul võib kooskõlas komitee 
kodukorraga kutsuda komitee 
koosolekutel ajutiselt osalema 
vaatlejatena väliseksperte, sh 
sotsiaalpartnerite esindajaid.

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Muudatusettepanek 118

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(1) Kvaliteetne õpiränne eri taustaga 
inimestele

(1) Kvaliteetne ja kaasav õpiränne eri 
taustaga inimestele, sealhulgas piiratud 
võimalustega inimestele
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