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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutavatel õiguskomisjonil ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on 
sätestatud: „Liit rajaneb sellistel väärtustel 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. 
Need on liikmesriikide ühised väärtused 
ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, 
mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, 
solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus.“ Artiklis 3 on täpsustatud, 
et „liidu eesmärk on edendada rahu, oma 
väärtusi ja oma rahvaste hüvangut“ ja et 
„liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa 
kultuuripärandi kaitse ja arendamise“. Neid 
väärtuseid on veelkord kinnitatud ja 
täpsustatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas (edaspidi „hartas“) sätestatud 
õigustes, vabadustes ja põhimõtetes.

(1) Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on 
sätestatud: „Liit rajaneb sellistel väärtustel 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 
inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. 
Need on liikmesriikide ühised väärtused 
ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, 
mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, 
solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus.“ Artiklis 3 on täpsustatud, 
et „liidu eesmärk on edendada rahu, oma 
väärtusi ja oma rahvaste hüvangut“ ja et 
„liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa 
kultuuripärandi kaitse ja arendamise“. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
8 on sätestatud ka see, et oma poliitika ja 
meetmete väljakujundamisel ja 
rakendamisel on liidu eesmärk 
ebavõrdsuse kaotamine, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine ja 
diskrimineerimise vastu võitlemine. Neid 
väärtuseid on veelkord kinnitatud ja 
täpsustatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas (edaspidi „hartas“) sätestatud 
õigustes, vabadustes ja põhimõtetes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 järgi peaks õigusprogrammi kõik 
meetmed toetama soolise aspekti 
arvestamist, sealhulgas sootundlikku 
eelarvestamist, ning 
diskrimineerimisvastaste eesmärkide 
arvesse võtmist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste kaitsmist ja tugevdamist, jagamist 
kodanike ja rahvaste vahel liidus ja 
seadmist Euroopa ühiskondades kesksele 
kohale. Seepärast luuakse liidu eelarves 
uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on varasemast 
veelgi tähtsam edendada, tugevdada ja 
kaitsta õigust, õigusi ja ELi väärtusi: 
inimõigusi, inimväärikuse austamist, 
vabadust, demokraatiat, võrdsust, 
õigusriigi põhimõtet. Sellel on Euroopa 
poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja 
majanduselu jaoks sügav ja vahetu mõju. 
Olles osa uuest fondist, koondab õiguste ja 
väärtuste programm enda alla Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/201310 aastateks 2014–2020 
loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi ning nõukogu 
määrusega (EL) nr 390/201411 loodud 
programmi „Kodanike Euroopa“. 
Õigusprogramm (edaspidi „programm“) 
jätkab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1381/201312 aastateks 
2014–2020 loodud õigusprogrammi 
(edaspidi „eelkäija programm“), jätkates 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste kaitsmist ja tugevdamist, jagamist 
kodanike ja rahvaste vahel liidus ja 
seadmist Euroopa ühiskondades kesksele 
kohale. Seepärast luuakse liidu eelarves 
uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on varasemast 
veelgi tähtsam edendada, tugevdada ja 
kaitsta õigust, võrdsust, õigusi ja ELi 
väärtusi: inimõigusi, inimväärikuse 
austamist, vabadust, demokraatiat, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdsust, õigusriigi
põhimõtet ja mittediskrimineerimise
põhimõtet. Sellel on Euroopa poliitilise, 
ühiskondliku, kultuurilise ja majanduselu 
jaoks sügav ja vahetu mõju. Olles osa uuest 
fondist, koondab õiguste ja väärtuste 
programm enda alla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1381/201310

aastateks 2014–2020 loodud õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/201411 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“. Õigusprogramm 
(edaspidi „programm“) jätkab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/201312 aastateks 2014–2020 
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integreeritud Euroopa õigusruumi loomise 
ja piiriülese koostöö toetamist.

loodud õigusprogrammi (edaspidi „eelkäija 
programm“), jätkates integreeritud 
Euroopa õigusruumi loomise ja piiriülese 
koostöö toetamist.

__________________ __________________

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

11 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

11 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 
üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida meie 
õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 
tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 
inimeste kodaniku-, ühiskondliku ja 
demokraatliku osalemise soodustamist ning 
seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 
rikkalikku mitmekesisust, mis samuti 
põhineb meie ühisel ajalool ja mälul. ELi 
lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 
üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida meie 
õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 
tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 
inimeste kodaniku-, ühiskondliku ja 
demokraatliku osalemise soodustamist ning 
seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 
rikkalikku mitmekesisust, mis samuti 
põhineb meie ühisel ajalool ja mälul. 
Naiste õiguste ja LGTBI-inimeste tugev ja 
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institutsioonid annavad kodanikele ja 
esindusühendustele sobival viisil 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades.

sõltumatu liikumine on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks 
hädavajalik. Seetõttu on ELi jaoks 
otsustava tähtsusega pakkuda vastavalt 
oma põhiväärtustele kindlat tuge nendele 
organisatsioonidele, rohujuuretasandi 
rühmadele ja õiguste kaitsjatele, eelkõige 
neile, kes töötavad keerulistes tingimustes.
ELi lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 
institutsioonid annavad kodanikele ja 
esindusühendustele sobival viisil 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) on ette 
nähtud vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomine, kus austatakse 
põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid 
õigussüsteeme ja -traditsioone. Selleks 
võib liit võtta vastu meetmeid, mille abil 
arendada tsiviilasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ja kriminaalasjades tehtavat 
õigusalast koostööd ning edendada ja 
toetada liikmesriikide tegevust 
kuritegevuse ennetamise alal. Euroopa 
õigusruumi edasiarendamisel tuleb tagada, 
et austataks põhiõigusi ning ühiseid 
põhimõtteid ja väärtuseid, nagu 
mittediskrimineerimine, sooline 
võrdõiguslikkus, kõikidele inimestele 
tagatud tegelik juurdepääs 
õigusemõistmisele, õigusriik ja hästi toimiv 
kohtusüsteem.

(4) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) on ette 
nähtud vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala loomine, kus austatakse 
põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid 
õigussüsteeme ja -traditsioone. Selleks 
võib liit võtta vastu meetmeid, mille abil 
arendada tsiviilasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ja kriminaalasjades tehtavat 
õigusalast koostööd ning edendada ja 
toetada liikmesriikide tegevust 
kuritegevuse ennetamise ja ohvrite õiguste 
kaitsmise alal, võttes sooliselt tundlikke 
aspekte nõuetekohaselt arvesse. Euroopa
õigusruumi edasiarendamisel tuleb tagada, 
et austataks põhiõigusi ning ühiseid 
põhimõtteid ja väärtuseid, nagu 
mittediskrimineerimine, solidaarsus, 
sooline võrdõiguslikkus, võrdne 
kohtlemine olenemata soost, rassist või 
etnilisest päritolust, usust või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, kõikidele 
inimestele tagatud tegelik, üldine ja 
sootundlik juurdepääs õigusemõistmisele, 
võrdsus seaduse ees, õigusriik ja hästi 
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toimiv kohtusüsteem.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Rahastamine peaks jääma üheks 
oluliseks vahendiks aluslepingutes seatud 
kaugeleulatuvate eesmärkide saavutamisel. 
Need tuleks saavutada muu hulgas seeläbi, 
et kehtestatakse paindlik ja tulemuslik 
õigusprogramm, mis peaks hõlbustama 
nende eesmärkide planeerimist ja 
rakendamist.

(5) Rahastamine peaks jääma üheks 
oluliseks vahendiks aluslepingutes seatud 
kaugeleulatuvate eesmärkide saavutamisel. 
Need tuleks saavutada muu hulgas seeläbi, 
et kehtestatakse paindlik ja tulemuslik 
õigusprogramm, mis peaks hõlbustama 
nende eesmärkide planeerimist ja 
rakendamist. Programm peaks toetama 
naiste õiguste organisatsioonide ja 
inimõiguste kaitsjate tööd ELis ja kogu 
maailmas, järgides õigusriigi põhimõtet ja 
algatusi, mis aitavad võidelda sõltumatu 
kodanikuühiskonna tegevusrummi pideva 
ahenemise vastu. Nende väikeste ja 
keskmise suurusega kodanikuühiskonna 
organisatsioonide eriolukorda, kes
vajavad mitmeaastast tegevustoetust ja 
mittesihtotstarbelist rahastamist, mis 
hõlmab põhi- ja püsikulusid, mitte 
lühiajalist projektipõhist rahastamist, 
tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Programmi eesmärk peaks olema 
suurendada programmi vahendite 
paindlikkust ja kättesaadavust ning 
pakkuda ELis ja väljaspool ELi 
tegutsevatele kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele samu 
rahastamisvõimalusi ja tingimusi.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Soolise aspekti lisamist 
õigussüsteemidesse tuleks pidada 
Euroopa õigusel rajaneva ala edasisel 
arendamisel oluliseks eesmärgiks. 
Läbipõimunud diskrimineerimine 
õigussüsteemis on naiste võrdse 
juurdepääsu tagamisel õiguskaitsele ikka 
veel üks peamisi takistusi. Seetõttu peaks 
programm aktiivselt kaasa aitama 
õiguskaitsele piiratud juurdepääsu 
omavate vähemuste, puuetega inimeste, 
rändajate, varjupaigataotlejate, eakate, 
kõrvalistes piirkondades elavate inimeste 
või muude haavatavate rühmade 
igasuguse diskrimineerimise ja nende ees 
seisvate tõkete kaotamisele ning toetama 
õigussüsteemides ohvrisõbralikke ja 
sootundlikke menetlusi ja otsuseid;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ELi toimimise lepingu artikli 81 
lõike 2 punkti h ja artikli 82 lõike 1 punkti 
c järgi toetab liit kohtunike ja 
kohtutöötajate koolitust kui vahendit, 
millega parandada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd, mis põhineb kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõttel. Õigusvaldkonna 
spetsialistide koolitamine on oluline 
vahend, mille abil kujundada ühine 
arusaamine sellest, kuidas õigusriigi 
põhimõtet kõige paremini tagada. See aitab 
ehitada Euroopa õigusruumi, luues 
liikmesriikide õigusvaldkonna 

(8) ELi toimimise lepingu artikli 81 
lõike 2 punkti h ja artikli 82 lõike 1 punkti 
c järgi toetab liit kohtunike ja 
kohtutöötajate koolitust kui vahendit, 
millega parandada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd, mis põhineb kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõttel. Õigusvaldkonna 
spetsialistide koolitamine on oluline 
vahend, mille abil kujundada ühine 
arusaamine sellest, kuidas õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi kõige paremini 
tagada ning ELi võrdõiguslikkust 
käsitlevate õigusaktide praktilise 
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spetsialistide hulgas ühise õiguskultuuri. 
On äärmiselt oluline tagada õiguse 
korrektne ja ühtne kohaldamine liidus ning 
vastastikune usaldus õigusvaldkonna 
spetsialistide vahel piiriülestes menetlustes. 
Käesolevast programmist toetatavad 
koolitusmeetmed peaksid tuginema 
põhjalikele koolitusvajaduste hindamistele, 
neis peaks kasutatama modernset 
koolitusmetoodikat, need peaksid hõlmama 
piiriüleseid üritusi, kuhu on kaasatud eri 
liikmesriikide õigusvaldkonna spetsialistid, 
sisaldama aktiivset õppimist ja võrgustiku 
loomise elemente ning olema 
jätkusuutlikud.

rakendamise kohta teadlikkust 
suurendada. See aitab ehitada Euroopa 
õigusruumi, luues liikmesriikide 
õigusvaldkonna spetsialistide hulgas ühise 
õiguskultuuri. On äärmiselt oluline tagada 
õiguse korrektne ja ühtne kohaldamine 
liidus ning vastastikune usaldus 
õigusvaldkonna spetsialistide vahel 
piiriülestes menetlustes. Käesolevast 
programmist toetatavad koolitusmeetmed 
peaksid tuginema põhjalikele 
koolitusvajaduste hindamistele, neis peaks 
kasutatama modernset koolitusmetoodikat, 
need peaksid hõlmama piiriüleseid üritusi, 
kuhu on kaasatud eri liikmesriikide 
õigusvaldkonna spetsialistid, sisaldama 
aktiivset õppimist ja võrgustiku loomise 
elemente ning olema jätkusuutlikud. 
Kohtunikele, politseinikele ja 
prokuröridele tuleks korraldada 
spetsiaalne soolise võrdõiguslikkuse alane 
koolitus, et tagada inimkaubanduse, 
soopõhise vägivalla ja muude kuritegude 
ohvrite nõuetekohane kaitse, tuvastamine 
ja austamine ning edendada 
ohvrisõbralike ja sootundlike menetluste 
vallas õigussüsteemide vahelist koostööd 
ja häid tavasid;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vastavalt nõukogu 11. mai 2017. 
aasta otsusele 2017/865/EL Euroopa 
Liidu nimel Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
Euroopa Liidu nimel allkirjastamise 
kohta kriminaalasjades tehtava õigusalase 
koostööga seotud küsimustes ning 
asjakohasele otsusele, mis käsitleb 
varjupaika ja tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatust, toetatakse programmi raames 
kohtunike ja kohtutöötajate koolitamist 
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eesmärgiga suurendada teadlikkust ja 
edendada konventsiooni praktilist 
kohaldamist, et paremini kaitsta naiste- ja 
tütarlastevastase vägivalla ohvreid kogu 
ELis.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Õigusalane koolitus võib hõlmata 
erinevaid osalejaid, nagu liikmesriikide 
õigus-, kohtu- ja haldusasutused, 
akadeemilised asutused, õigusalase 
koolituse eest vastutavad riiklikud 
asutused, Euroopa tasandil tegutsevad 
koolitusorganisatsioonid või -võrgustikud 
või liidu õiguse kohtukoordinaatorite 
võrgustikud. Asutustele ja üksustele, kes 
tegutsevad Euroopa üldistes huvides 
õigusalatöötajate koolituse valdkonnas, 
nagu Euroopa õigusalase koolituse 
võrgustik (European Judicial Training 
Network – EJTN), Euroopa 
Õigusakadeemia (Academy of European 
Law – ERA), Euroopa kohtunike 
nõukogude võrgustik (European Network 
of Councils for the Judiciary –ENCJ), 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioon (Association of the 
Councils of State and Supreme 
Administrative Jurisdictions of the 
European Union – ACA-Europe), Euroopa 
Liidu ülemkohtute presidentide võrgustik 
(Network of the Presidents of Supreme 
Judicial Courts of the European Union –
RPCSJUE) ja Euroopa Avaliku Halduse 
Instituut (European Institute of Public 
Administration – EIPA), peaks jääma ka 
edaspidi roll edendada kohtunike ja muude 
õigusalatöötajate koolitusprogramme, 
millel on tõeline Euroopa mõõde, ja 
seetõttu peaks neile andma piisavat rahalist 
toetust kooskõlas menetluste ja 

(9) Õigusalane koolitus võib hõlmata 
erinevaid osalejaid, nagu liikmesriikide 
õigus-, kohtu- ja haldusasutused, 
akadeemilised asutused, õigusalase 
koolituse eest vastutavad riiklikud 
asutused, Euroopa tasandil tegutsevad 
koolitusorganisatsioonid või -võrgustikud 
või liidu õiguse kohtukoordinaatorite 
võrgustikud ja võrdõiguslikkuse kaitsega 
tegelevad ühendused. Tuleb toetada 
valdkondadevahelist koostööd kohtunike 
ja meditsiinitöötajate vahel, et pakkuda 
kohtunikele ja kohtutöötajatele vajalikku 
koolitust juhtumite valdkonnas, mis 
käsitlevad soolist vägivalda ja 
naistevastast vägivalda. Asutustele ja 
üksustele, kes tegutsevad Euroopa üldistes 
huvides õigusalatöötajate koolituse 
valdkonnas, nagu Euroopa õigusalase 
koolituse võrgustik (European Judicial 
Training Network – EJTN), Euroopa 
Õigusakadeemia (Academy of European 
Law – ERA), Euroopa kohtunike 
nõukogude võrgustik (European Network 
of Councils for the Judiciary –ENCJ), 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioon (Association of the 
Councils of State and Supreme 
Administrative Jurisdictions of the 
European Union – ACA-Europe), Euroopa 
Liidu ülemkohtute presidentide võrgustik 
(Network of the Presidents of Supreme 
Judicial Courts of the European Union –
RPCSJUE) ja Euroopa Avaliku Halduse 
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kriteeriumidega, mille komisjon on 
sätestanud käesoleva määruse kohaselt 
vastu võetud iga-aastastes 
tööprogrammides.

Instituut (European Institute of Public 
Administration – EIPA), peaks jääma ka 
edaspidi roll edendada kohtunike ja muude 
õigusalatöötajate koolitusprogramme, 
millel on tõeline Euroopa mõõde, ja 
seetõttu peaks neile andma piisavat rahalist 
toetust kooskõlas menetluste ja 
kriteeriumidega, mille komisjon on 
sätestanud käesoleva määruse kohaselt 
vastu võetud iga-aastastes 
tööprogrammides. Võttes arvesse, et 
naissoost kohtunikud on juhtivatel 
ametikohtadel alaesindatud, julgustatakse 
naissoost kohtunikke, prokuröre ja muude 
õigusvaldkonna ametite esindajaid sellises 
koolituses osalema.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Programm peaks toetama EJTN 
iga-aastast tööprogrammi. EJTN on 
peamine koolitaja õigusala valdkonnas. 
EJTN on erilises olukorras, sest on ELi 
tasandil ainus võrgustik, kuhu alla on 
koondunud liikmesriikide õigusalast 
koolitust pakkuvad asutused. Tal on 
ainulaadsed võimalused korraldada uute ja 
kogenenud kohtunike ja prokuröride 
vahetusi liikmesriikide vahel ning 
koordineerida riikide õigusalast koolitust 
pakkuvate asutuste tööd osas, mis 
puudutab liidu õiguse alaste koolituste 
korraldamist ja heade koolitustavade 
edendamist. EJTNi liidu tasandil pakutavad 
koolitused on ka kvaliteetsed ja 
kulutõhusad. Lisaks osalevad 
kandidaatriikide õigusalast koolitust 
pakkuvad asutused võrgustikus 
vaatlejatena.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Programm peaks toetama ka 
parimate tavade edendamist kohtute 
vahel, kes tegelevad soopõhise vägivalla 
küsimustega ning soolise vägivalla alaste 
ühiste ressursside ja koolitusmaterjalide 
vahetamisega kohtunikele, prokuröridele, 
juristidele, politseile ja muudele 
spetsialistidele, kes soopõhise vägivalla 
ohvritega kokku puutuvad;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ELi toimimise lepingu artikli 67 
järgi peaks liit moodustama vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus 
austatakse põhiõigusi ning milles 
õiguskaitse kättesaadavus on esmatähtsal 
kohal. Selleks et hõlbustada tõhusat 
juurdepääsu õiguskaitsele ja edendada 
vastastikust usaldust, mis on äärmiselt 
oluline vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala toimimiseks, on vaja 
suurendada rahalist toetust muude kui 
õigusasutuste ja õiguspraktikute 
meetmetele ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonide meetmetele, mis aitavad 
nende eesmärkide saavutamisele kaasa.

(14) ELi toimimise lepingu artikli 67 
järgi peaks liit moodustama vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus 
austatakse põhiõigusi ning milles 
õiguskaitse kättesaadavus on esmatähtsal 
kohal. Selleks et hõlbustada tõhusat 
juurdepääsu õiguskaitsele ja kuriteoohvrite 
kaitset ning edendada vastastikust 
usaldust, mis on äärmiselt oluline 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala toimimiseks, on vaja suurendada
rahalist toetust muude kui õigusasutuste ja 
õiguspraktikute meetmetele ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
meetmetele, mis aitavad nende eesmärkide 
saavutamisele kaasa.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 kohaselt peaks programmi kõik 
meetmed toetama ka naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse arvessevõtmist ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke 
kõigis poliitikavaldkondades.

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 kohaselt peaks programm kogu oma 
tegevuses edendama horisontaalselt 
soolist võrdõiguslikkust, toetama sooliste 
aspektide arvessevõtmist, võrdseid õigusi
ja mittediskrimineerimist. Korrapäraselt 
tuleks kontrollida ja hinnata seda, kuidas 
soolist võrdõiguslikkust ja 
diskrimineerimisvastast võitlust 
programmi meetmete raames käsitletakse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
meetmed peaksid aitama luua Euroopa 
õigusruumi, suurendada piiriülest koostööd 
ja võrgustikku ning saavutada liidu õiguse 
õige, sidusa ja järjepideva kohaldamise. 
Rahastamismeetmed peaksid aitama luua 
ka ühist arusaama liidu väärtustest ja 
õigusriigi põhimõtetest, paremini tundma 
õppida Euroopa õigust ja poliitikat, jagada 
teadmisi ja parimaid tavasid õigusalase
koostöö vahendite kasutamisel kõigi 
asjaomaste sidusrühmade poolt, levitada 
koostalitlusvõimelisi digilahendusi, mis 
toetavad sujuvat ja tõhusat piiriülest 
koostööd, ning looma liidu õiguse ja 
poliitika kujundamiseks, jõustamiseks ja 
nõuetekohase rakendamise toetamiseks 
tugeva analüütilise aluse. Liidu sekkumine 
võimaldab neid meetmeid ellu viia 
järjepidevalt kogu liidus ning tekitab 
mastaabisäästu. Peale selle on liidul 
liikmesriikidest paremad võimalused 
lahendada piiriüleseid olukordi ning 
pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi.

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
meetmed peaksid aitama luua Euroopa 
õigusruumi, suurendada piiriülest koostööd 
ja võrgustikku, suurendada teadlikkust 
liidu õiguse õigest, praktilisest, sidusast ja 
järjepidevast kohaldamisest ning see 
saavutada, eelkõige mis puudutab ELi 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte, ning 
edendada ELi ohvrikaitse eri meetmete 
paremat rakendamist ja nendevahelist 
koordineerimist, eeskätt mis puudutab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiivi 
2012/29/EL, millega kehtestatakse 
kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded ning 
asendatakse nõukogu raamotsus 
2001/220/JSK, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiivi 2011/99/EL Euroopa 
lähenemiskeelu kohta, määrust 606/2013 
tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete 
vastastikuse tunnustamise kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta direktiivi 2011/36/EL, milles 
käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist 
ja sellevastast võitlust ning 
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inimkaubanduse ohvrite kaitset.
Rahastamismeetmed peaksid aitama luua 
ka ühist arusaama liidu väärtustest ja 
õigusriigi põhimõtetest, paremini tundma 
õppida Euroopa õigust ja poliitikat, jagada 
teadmisi ja parimaid tavasid õigusalase 
koostöö vahendite kasutamisel kõigi 
asjaomaste sidusrühmade poolt, levitada 
koostalitlusvõimelisi digilahendusi, mis 
toetavad sujuvat ja tõhusat piiriülest 
koostööd, ning looma liidu õiguse ja 
poliitika kujundamiseks, jõustamiseks ja 
nõuetekohase rakendamise toetamiseks 
tugeva analüütilise aluse. Liidu sekkumine 
võimaldab neid meetmeid ellu viia 
järjepidevalt kogu liidus ning tekitab 
mastaabisäästu. Peale selle on liidul 
liikmesriikidest paremad võimalused 
lahendada piiriüleseid olukordi ning 
pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kuna ELi õigussüsteem ei taga 
naistele ja tütarlastele piisavat kaitset, ei 
saa soolise vägivalla ohvrid vajalikku 
toetust. See hõlmab ka inimkaubanduse 
ohvrite, pagulastest ja sisserändajatest 
naiste, LGBTIQ-inimeste ja puuetega 
inimeste kaitse ja toetuse puudumist.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hõlbustada ja toetada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ning edendada õigusriigi 

(a) hõlbustada ja toetada tsiviil- ja 
kriminaalasjades tehtavat õigusalast 
koostööd ning edendada õigusriigi 
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põhimõtet, toetades püüdlusi parandada 
riiklike õigussüsteemide ja otsuste täitmise 
tõhusust;

põhimõtet ja põhiõigusi, toetades püüdlusi 
parandada riiklike õigussüsteemide ja 
otsuste täitmise tõhusust ning ohvrite 
kaitset, võttes arvesse sootundlikku 
aspekti;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toetada ja edendada võrdsete 
õiguste ja mittediskrimineerimise kaitset 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
võitlust misogüünia, rassismi, 
ksenofoobia, homofoobia vastu, puuetega 
inimeste õiguste ja laste õiguste 
tugevdamist;

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada ja edendada õigusalast 
koolitust, et edendada ühist õigus-, kohtu ja 
õigusriigikultuuri;

(b) toetada ja edendada sootundlikku 
ja ohvritele suunatud õigusalast koolitust, 
et edendada ühist õigus-, kohtu ja 
õigusriigikultuuri, võttes arvesse soolist 
perspektiivi ja võrdsust käsitlevaid ELi 
õigusakte; 

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada ja tugevdada naiste ja 
tütarlaste juurdepääsu õigusemõistmisele 
soolise vägivalla juhtumite korral, 
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ratifitseerides Istanbuli konventsiooni ja 
võttes vastu terviklikud õigusaktid soolise 
vägivalla vastu liidus;

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hõlbustada kõigi jaoks tõhusat 
juurdepääsu õiguskaitsele ja tõhusaid 
õiguskaitsevahendeid, sh elektrooniliste 
vahendite kaudu, edendades tõhusaid 
tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetlusi ning 
edendades ja toetades kuriteoohvrite 
õiguseid ning kahtlustatavate ja 
süüdistatavate menetlusõiguseid 
kriminaalmenetlustes.

(c) hõlbustada kõigi jaoks tõhusat, 
võrdset ja diskrimineerimiseta juurdepääsu 
õiguskaitsele ja tõhusaid 
õiguskaitsevahendeid, sh elektrooniliste 
vahendite kaudu, edendades tõhusaid 
tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetlusi ning 
edendades ja toetades kuriteoohvrite, 
eelkõige naiste ja laste õiguseid ning 
kahtlustatavate ja süüdistatavate 
menetlusõiguseid kriminaalmenetlustes.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisega seotud meetmete jaoks 
eraldatud eelarve esitatakse kord aastas 
iseseisvas eelarve osas;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Soolise aspekti arvestamine

Programmi kõikide meetmete 
rakendamisel püütakse edendada naiste ja 
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meeste võrdsust. Samuti järgitakse harta 
artiklis 21 loetletud põhjustel 
diskrimineerimise keeldu, kooskõlas harta 
artikliga 51 ja selles ettenähtud piires.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 3 sätestatud programmi 
erieesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta, on esitatud II lisas.

1. Sooliselt eristatud näitajad, mille 
abil antakse aru artiklis 3 sätestatud 
programmi erieesmärkide saavutamisel 
tehtud edusammude kohta, on esitatud II 
lisas.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seire käigus hinnatakse, kuidas 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise küsimusi on 
programmi meetmete raames käsitletud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
rahaliste vahendite saajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid, 
sealjuures sooliselt eristatud andmeid, kui 
see on asjakohane, kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigeaegselt. Selleks 
kehtestatakse liidu rahaliste vahendite 
saajatele ja liikmesriikidele 
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proportsionaalsed aruandlusnõuded.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis ning jälgida 
programmi raames võetud meetmete 
rakendamist ja artiklis 3 sätestatud ja 
artikliga 5 kooskõlas olevate 
erieesmärkide saavutamist (soolise aspekti 
arvestamine). Kõik hinnangud peavad 
olema sootundlikud ja sisaldama eraldi 
peatükki soolise võrdõiguslikkuse kohta 
koos soolise võrdõiguslikkusega seotud 
meetmete jaoks ette nähtud programmi 
eelarve üksikasjaliku analüüsiga.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.
Ekspertide rühm, kellega 
konsulteeritakse, peab olema sooliselt 
tasakaalus.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadlikkuse suurendamine, teabe 
jagamine, et parandada liidu poliitika ja 
liidu õiguse, sh materiaal- ja 
menetlusõiguse, õigusalase koostöö 
vahendite, Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
tundmist;

1. teadlikkuse suurendamine, teabe 
jagamine, et parandada liidu poliitika ja 
liidu õiguse, sh materiaal- ja 
menetlusõiguse, õigusalase koostöö 
vahendite, Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
tundmist; kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegevus, sealhulgas 
eestkoste, kohtuvaidlused, üldsuse 
kaasamine ja teavitamine ning 
inimõigustel põhinevate teenuste 
osutamine; sihipärane toetus kohalikele 
ja riigi tasandi kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, kes tegelevad 
kohaliku ja riigi tasandi küsimustega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. heade tavade vahetamine parimate 
viiside kohta soolise perspektiivi 
edendamiseks ja kaasamiseks 
kohtusüsteemi kõigis etappides ning 
parimad viisid kõigi jaoks võrdse 
juurdepääsu tagamiseks 
õigusemõistmisele. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. analüüsi- ja järelevalvemeetmed,25

et õppida paremini tundma ja mõistma 
tõkkeid, mis võivad takistada Euroopa 
õigusruumi tõrgeteta toimimist, ning 
parandada liidu õiguse ja poliitika 

3. analüüsi- ja järelevalvemeetmed,25

et õppida paremini tundma ja mõistma 
tõkkeid, mis võivad takistada Euroopa 
õigusruumi tõrgeteta toimimist, ning 
parandada liidu õiguse ja poliitika 
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rakendamist liikmesriikides; rakendamist liikmesriikides, eelkõige mis 
puudutab võrdseid õigusi ning kõigi 
inimeste üldist ja mittediskrimineerivat 
juurdepääsu õigusemõistmisele liidus, 
olenemata nende elanikustaatusest;

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. sidusrühmade koolitamine, et 
parandada liidu poliitika ja liidu õiguse, sh 
materiaal- ja menetlusõiguse tundmist, 
õigusalase koostöö vahendite kasutamist, 
Euroopa Liidu Kohtu asjaomase 
kohtupraktika ja võrdleva õiguse, 
õiguskeele ja võrdleva õiguse tundmist;

4. sidusrühmade koolitamine, et 
parandada liidu poliitika ja liidu õiguse, sh 
materiaal- ja menetlusõiguse ning 
kuriteoohvrite õigusi, toetamist ja kaitset 
käsitleva liidu õiguse tundmist, õigusalase 
koostöö vahendite kasutamist, Euroopa 
Liidu Kohtu asjaomase kohtupraktika ja 
võrdleva õiguse, õiguskeele ja võrdleva 
õiguse tundmist;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. kohtunike, juristide, politseinike ja 
prokuröride erikoolitus soopõhise 
vägivalla ja ohvrisõbralike menetluste 
teemal ning parimate tavade vahetamine 
kohtute vahel, kes tegelevad konkreetselt 
soolise vägivallaga.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. peamiste Euroopa tasandi 
võrgustike ja Euroopa õigusalaste 
võrgustike, sh liidu õiguse alusel loodud 
võrgustike suutlikkuse suurendamine, et 
tagada liidu õiguse tulemuslik kohaldamine 
ja jõustamine, edendada liidu õigust ja 
programmiga hõlmatud valdkondades 
poliitikaeesmärke ja strateegiaid ning neid 
edasi arendada, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine;

6. peamiste Euroopa tasandi 
võrgustike, naiste õiguste 
organisatsioonide ja võrgustike, LGBTIQ-
inimeste õigusi kaitsvate 
organisatsioonide ja Euroopa õigusalaste 
võrgustike, sh liidu õiguse alusel loodud 
võrgustike suutlikkuse suurendamine, et 
tagada liidu õiguse tulemuslik kohaldamine 
ja jõustamine, edendada liidu õigust ja 
programmiga hõlmatud valdkondades 
poliitikaeesmärke ja strateegiaid ning neid 
edasi arendada, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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