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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 

väärtuste edendamist ja tugevdamist, 

jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 

seadmist Euroopa projektis kesksele 

kohale. Seepärast luuakse ELi 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. 

Uue fondi osana jätkab õigusprogramm 

liidu õigusruumi edasiarendamise ja 

piiriülese koostöö toetamist. Õiguste ja 

väärtuste programm koondab enda alla 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 

loodud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi ning nõukogu 

määrusega (EL) nr 390/20149 loodud 

programmi „Kodanike Euroopa“ (edaspidi 

„eelkäija programmid“). 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 

väärtuste tõhusat arendamist, kaitsmist, 

edendamist, tugevdamist ja jagamist 

kodanike ja rahvaste vahel ning hoida need 

Euroopa projektis kesksel kohal, et kaitsta 

selliseid õigusi ja väärtusi liikmesriikides 

ning vältida kahju, mida võib põhjustada 

nende olukorra halvenemine liidus 

tervikuna. Seepärast luuakse ELi eelarves 

uus õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 

koosneb õiguste ja väärtuste programmist 

ja õigusprogrammist ning mille kaudu 

toetatakse avatud, demokraatlikke, 

pluralistlikke ja kaasavaid ühiskondi. 

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. Uue fondi 

osana jätkab õigusprogramm liidu 

õigusruumi edasiarendamise ja piiriülese 

koostöö toetamist. Õiguste ja väärtuste 

programm koondab enda alla Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1381/20138 aastateks 2014–2020 loodud 

õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmi ning nõukogu määrusega (EL) 

nr 390/2014 loodud programmi „Kodanike 

Euroopa“ (edaspidi „eelkäija-
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programmid“). 

_________________ _________________ 

8 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). 

8 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  2 

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 

õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 

kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 

tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 

inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 

demokraatliku osaluse soodustamist ning 

seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 

rikkalikku mitmekesisust, mis põhineb 

meie ühisel ajalool ja mälul. Euroopa Liidu 

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. 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 

selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 

keskenduvad peamiselt inimestele ja 

üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 

väärtuseid, õigusi ja rikkalikku 

mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 

Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 

ühiseid väärtusi ning õigustel põhinevat, 

avatud, võrdõiguslikku, kaasavat ja 

demokraatlikku ühiskonda selliste 

tegevuste rahastamisega, mis edendavad 
aktiivset ja võimestatud 

kodanikuühiskonda. Niisugused tegevused 

on muu hulgas inimeste kodaniku-, 

sotsiaalse ja demokraatliku osaluse 

soodustamine ning rahu ja Euroopa 

ühiskonna rikkaliku mitmekesisuse 

edendamine, mis põhineb meie ühistel 

väärtustel, ajalool ja mälul. Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 11 nõutakse, et 

institutsioonid peaksid 

kodanikuühiskonnaga avatud, 

läbipaistvat ja korrapärast dialoogi ning 

annaksid kodanikele ja esindusühendustele 

sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja 

vahetada avalikult oma seisukohti liidu 

tegevuse kõigis valdkondades. Seepärast 

peaks komisjon pidama korrapärast 

dialoogi programmi toetusesaajatega ja 

muude asjakohaste sidusrühmadega. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 

kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 

ja koordineeritud tegevust. Tuues 

kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 

või linnade võrgustike raames, toetame 

kodanikuühiskonna organisatsioone 

programmiga hõlmatud valdkondades, 

aitame suurendada kodanike kaasatust 

ühiskonnas ja seeläbi nende osalemist liidu 

demokraatlikus elus. Samal ajal soosib 

vastastikust mõistmist, mitmekesisust, 

dialoogi ja teiste vastu austust edendavate 

meetmete toetamine kuuluvustunde 

tekkimist ja Euroopa identiteeti, mis 

põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 

väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 

Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 

edendamine on eriti oluline ELi 

äärepoolseimates piirkondade elanike 

jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 

eraldatud ja kaugel. 

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 

kodanikele lähemale ja panna kodanikud 

liitu rohkem usaldama, on vaja eri 

meetmeid ja koordineeritud tegevust. 

Tuues kodanikud kokku sõpruslinnade 

projektide või linnade võrgustike raames, 

toetame kodanikuühiskonna 

organisatsioone programmiga hõlmatud 

valdkondades, aitame suurendada kodanike 

kaasatust ühiskonnas ja seeläbi nende 

osalemist liidu demokraatlikus elus. Samal 

ajal soosib vastastikust mõistmist, 

mitmekesisust, dialoogi, sotsiaalset 

kaasatust ja teiste vastu austust edendavate 

meetmete toetamine kuuluvustunde 

tekkimist ja Euroopa identiteeti, mis 

põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 

väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 

Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 

edendamine on eriti oluline ELi 

äärepoolseimate piirkondade elanike 

jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 

eraldatud ja kaugel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 

ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja 

selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 

ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 

moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 

Seetõttu tuleks arvestada ka ajalooliste, 

kultuuriliste ja kultuuridevaheliste 

aspektide asjakohasust, samuti 

olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu ja 

Euroopa identiteedi loomise ja 

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 

ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja 

selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 

ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 

moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 

Seetõttu tuleks arvestada ka ajalooliste, 

kultuuriliste ja kultuuridevaheliste 

aspektide asjakohasust, samuti 

olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu ning 

mitmekesisusel, solidaarsusel, 
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kokkukuulumistunde vahel. kokkukuuluvustundel ja ühisel 

kultuuripärandil põhineva Euroopa 

identiteedi loomise vahel. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Kodanikud peaksid ka olema 

teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 

liidu kodakondsusest, tundma end teises 

liikmesriigis elades, reisides, õppides, 

töötades või vabatahtlikuna tegutsedes 

vabalt ning neil peaks olema võimalus 

kasutada kõiki oma kodakondsusest 

tulenevaid õiguseid, nad peaksid olema 

kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 

et nende õigused on tagatud ja kaitstud 

ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 

ei asuks. Kodanikuühiskonda tuleb toetada 

ELi lepingu artikli 2 kohaste ELi ühiste 

väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja neist 

teadlikkuse suurendamisel ning liidu 

õigusest tulenevate õiguste kasutamisel. 

(7) Kodanikud peaksid ka olema 

teadlikumad liidu kodakondsuse 

kasulikkusest ja sellest tulenevatest 

õigustest, tundma end teises liikmesriigis 

elades, reisides, õppides, töötades või 

vabatahtlikuna tegutsedes vabalt ning neil 

peaks olema võimalus kasutada kõiki oma 

kodakondsusest tulenevaid õigusi, nad 

peaksid olema kindlad võrdsetes 

võimalustes ning selles, et nende õigused 

on tagatud ja kaitstud ilma 

diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus ei 

asuks. Kodanikuühiskonda tuleb 

tugevdada kõikidel tasanditel ELi lepingu 

artikli 2 kohaste ELi ühiste väärtuste 

edendamisel, kaitsmisel ja teadvustamisel, 

et aidata liidu õigusest tulenevaid õigusi 

tulemuslikult kasutada. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Soolise vägivalla ning laste ja 

noorte vastase vägivalla näol on tegemist 

raske põhiõiguste riivega. Vägivalda esineb 

kogu liidus ning sellel on tõsised tagajärjed 

ohvrite füüsilisele ja psühholoogilisele 

tervisele ning ühiskonnale tervikuna. Eriti 

haavatavad on vägivalla suhtes lapsed, 

noored ja naised, eriti lähisuhetes. Tuleb 

võtta meetmeid, et edendada lapse õigusi 

ning toetada laste kaitsmist kahju ja 

(9) Soolise vägivalla ning laste ja 

noorte vastase vägivalla näol on tegemist 

raske põhiõiguste riivega. Vägivalda esineb 

kogu liidus ning sellel on tõsised tagajärjed 

ohvrite füüsilisele ja psühholoogilisele 

tervisele ning ühiskonnale tervikuna. Eriti 

kaitsetud on vägivalla ees lapsed, noored ja 

naised, iseäranis lähisuhetes. Tuleb võtta 

meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 

aidata kaitsta lapsi ja noori kahju ja 
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vägivalla eest, mis ohustavad nende 

füüsilist või vaimset tervist ning millega 

rikutakse nende õigust arengule, kaitsele ja 

väärikusele. Liidu prioriteediks on võidelda 

vägivalla kõikide vormidega, edendada 

ennetusmeetmeid ning kaitsta ja toetada 

ohvreid, aidates seeläbi tagada üksikisikute 

põhiõiguseid ja soolist võrdõiguslikkust. 

Neid prioriteete tuleks programmist 

toetada.  

vägivalla eest, mis ohustab nende füüsilist 

või vaimset tervist ning millega rikutakse 

nende õigust arengule, kaitsele ja 

väärikusele. Liidu prioriteediks on võidelda 

igal kujul ilmneva vägivallaga, edendada 

ennetusmeetmeid ning kaitsta ja toetada 

ohvreid, aidates seeläbi tagada üksikisikute 

põhiõigusi ja soolist võrdõiguslikkust. 

Neid prioriteete peaks programm toetama. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Õigus isiku era- ja perekonnaelu, 

kodu ja edastatavate sõnumite saladuse 

austamisele (õigus eraelu puutumatusele) 

on põhiõiguste harta artiklis 7 sätestatud 

põhiõigus. Õigus isikuandmete kaitsele on 

põhiõiguste harta artiklis 8 ja Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 16 

sätestatud põhiõigus. Isikuandmete kaitse 

normide järgimist kontrollivad sõltumatud 

järelevalveasutused. Liidu 

õigusraamistikus, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 

2016/67912 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis (EL) 2016/68013, on 

sätestatud normid, et tagada, et õigus 

isikuandmete kaitsele oleks tõhusalt 

kaitstud. Nende õigusaktidega tehakse 

riiklikele andmekaitse järelevalveasutustele 

ülesandeks suurendada üldsuse teadlikkust 

ja arusaamist isikuandmete töötlemisel 

esinevatest ohtudest, töötlemise kohta 

kehtivatest normidest ja kaitsemeetmetest 

ning isikuandmete töötlemisega seotud 

õigustest. Arvestades seda, kui oluline on 

isikuandmete kaitse sel tehnoloogia kiire 

arengu ajastul, peaks liidul olema võimalik 

korraldada teadlikkuse suurendamise 

meetmeid, uuringuid ja muid asjakohaseid 

meetmeid. 

(13) Õigus isiku era- ja perekonnaelu, 

kodu ja edastatavate sõnumite saladuse 

austamisele (õigus eraelu puutumatusele) 

on põhiõiguste harta artiklis 7 sätestatud 

põhiõigus. Õigus isikuandmete kaitsele on 

põhiõiguste harta artiklis 8 ja Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 16 

sätestatud põhiõigus. Isikuandmete kaitse 

normide järgimist kontrollivad sõltumatud 

järelevalveasutused. Liidu 

õigusraamistikus, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 

2016/67912 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis (EL) 2016/68013 on 

sätestatud normid, et tagada, et õigus 

isikuandmete kaitsele oleks tõhusalt 

kaitstud. Nende õigusaktidega tehakse 

riiklikele andmekaitse järelevalveasutustele 

ülesandeks suurendada üldsuse teadlikkust 

ja arusaamist isikuandmete töötlemisel 

esinevatest ohtudest, töötlemisel 

kehtivatest normidest ja kaitsemeetmetest 

ning isikuandmete töötlemisega seotud 

õigustest. Arvestades seda, kui oluline on 

isikuandmete kaitse praegusel tehnoloogia 

kiire arengu ajastul, peaks liidul olema 

võimalik korraldada teadlikkuse tõstmise 

meetmeid, toetada liidu nõuete kohast 

andmekaitset edendavaid vabaühendusi 

ning teostada uuringuid ja muid 
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asjakohaseid meetmeid. 

_________________ _________________ 

12 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88. 12 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 

13 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131. 13 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) ELi toimimise lepingu artikli 24 

järgi määravad Euroopa Parlament ja 

nõukogu seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt normide abil kindlaks Euroopa 

Liidu lepingu artikli 11 tähenduses 

kodanikualgatuse esitamise korra ja 

tingimused. Seda on tehtud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

211/201114 vastuvõtmisega. Programmiga 

tuleks toetada määruse [(EL) nr 211/2011] 

rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 

rahastamist, toetades nii seda, et 

kodanikud saavad teostada oma õigust 

algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi. 

(14) Euroopa kodanikualgatus on 

esimene riikideülene osalusdemokraatia 

vahend, millega luuakse vahetu side 

Euroopa kodanike ja ELi institutsioonide 

vahel. ELi toimimise lepingu artikli 24 

järgi määravad Euroopa Parlament ja 

nõukogu seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt normide abil kindlaks Euroopa 

Liidu lepingu artikli 11 tähenduses 

kodanikualgatuste esitamise korra ja 

tingimused. Seda on tehtud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

211/201114 vastuvõtmisega. Programmiga 

tuleks toetada määruse [(EL) nr 211/2011] 

rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 

rahastamist, kindlustades nõnda kodanike 

võimalusi teostada oma õigust algatada, 

toetada ja õhutada teisi toetama Euroopa 

kodanikualgatusi. 

_________________ _________________ 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruar 2011. aasta määrus (EL) 

nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT 

L 65, 11.3.2011, lk 1). 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT 

L 65, 11.3.2011, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Sõltumatutel inimõiguste (18) Sõltumatutel inimõiguste 
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organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 

kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 

kaitsmisel ja neist teadlikkuse 

suurendamisel ning liidu õigusest, 

sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste kasutamisele 

kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 

väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 

2018. aasta resolutsioonis, on piisav 

rahaline toetus kodanikuühiskonna 

organisatsioonide jaoks soodsa ja 

jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 

kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 

võimaldada neil täita oma ülesandeid 

sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 

rahastamine täiendab riigi tasandi 

rahastamist, et toetada ja suurendada 

selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 

organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 

suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 

edendamisega ja kelle tegevus aitab ELi 

õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste strateegilist 

kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 

ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 

edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 

ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 

tasandil. 

organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 

kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 

kaitsmisel ja neist teadlikkuse 

suurendamisel ning liidu õigusest, 

sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste kasutamisele 

kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 

väljendatud Euroopa Parlamendi 9. aprilli 

2018. aasta resolutsioonis, on piisav 

rahaline toetus kodanikuühiskonna 

organisatsioonide jaoks soodsa ja 

jätkusuutliku keskkonna kujundamiseks 

kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 

võimaldada neil täita oma ülesandeid 

sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 

rahastamine täiendab riigi tasandi 

rahastamist, et muu hulgas piisava 

põhirahastuse ja lihtsustatud 

kuluvõimaluste, finantseeskirjade ja 

menetluste kaudu toetada ja suurendada 

selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 

organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 

suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 

edendamisega ja kelle tegevus aitab kaasa 

ELi õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 

tulenevate õiguste strateegilisele 

kohaldamisele, sealhulgas õiguste 

kaitsmise ja muude järelevalvemeetmete 

kaudu, ning edendada ja kaitsta liidu 

ühiseid väärtuseid ja suurendada nende 

tundmist kohalikul, piirkondlikul ja 
riiklikul tasandil. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 

jaotus liidu üldeelarvest, on vaja tagada 

kõigi programmi raames ellu viidavate 

meetmete Euroopa lisaväärtus ning 

vastastikune täiendavus liikmesriikide 

meetmetega; samas tuleks taotleda 

kooskõla, täiendavust ja koostoimet selliste 

(21) Selleks et tagada vahendite tõhus 

jaotus liidu üldeelarvest, tuleb tagada 

Euroopa lisaväärtus kõigile programmi 

raames ellu viidavate meetmetele, 

sealhulgas meetmetele, millega püütakse 

edendada ja kaitsta ELi lepingu artiklis 2 

sätestatud ühiseid väärtusi, ning tagada 
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rahastamisprogrammidega, millega 

toetatakse omavahel, eriti õiguse, õiguste ja 

väärtuste fondi raames ja 

õigusprogrammiga ning programmiga 

„Loov Euroopa“ ja programmiga 

„Erasmus+“ tihedalt seotud 

poliitikavaldkondi, et kasutada ära kultuuri 

koostoimet kultuuri- meedia- kunsti-, 

haridus- ja loovuse valdkondadega. 

Koosmõju on vaja luua muude Euroopa 

rahastamisprogrammidega, eriti järgmistes 

valdkondades: tööhõive, siseturg, 

ettevõtlus, noorsugu, tervis, kodakondsus, 

õigus, ränne, julgeolek, teadustegevus, 

innovatsioon, tehnoloogia, tööstus, 

ühtekuuluvus, turism, välissuhted, 

kaubandus ja areng. 

nende täiendavus liikmesriikide meetmete 

suhtes, kui viimaseid võetakse. Seejuures 
tuleks taotleda kooskõla, täiendavust ja 

koostoimet selliste 

rahastamisprogrammidega, millega 

toetatakse omavahel, eriti õiguse, õiguste ja 

väärtuste fondi raames ja 

õigusprogrammiga ning programmiga 

„Loov Euroopa“ ja programmiga 

„Erasmus+“ tihedalt seotud 

poliitikavaldkondi, et kasutada ära 

kultuuri- meedia- kunsti-, haridus- ja 

loomevaldkondade kultuurilised 

koosmõjud. Selline koosmõju kaitseks ja 

edendaks ka pluralistlikku, sõltumatut ja 

vaba meediat, tagaks sõnavabaduse ja 

takistaks valeteabe levitamist. Koosmõju 

on vaja luua muude Euroopa 

rahastamisprogrammidega, eriti järgmistes 

valdkondades: tööhõive, siseturg, 

ettevõtlus, noorsugu, tervis, kodakondsus, 

õigus, ränne, julgeolek, teadustegevus, 

innovatsioon, tehnoloogia, tööstus, 

ühtekuuluvus, turism, välissuhted, 

kaubandus, areng ja kliima või 

keskkonnakaitse. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Programmi suhtes kohaldatakse 

määrust (EL, Euratom) [the new FR] 

(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 

määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 

eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 

auhindade, hangete, kaudse eelarve 

täitmise, rahastamisvahendite ja 

eelarvetagatiste kohta. 

(23) Programmi suhtes kohaldatakse 

määrust (EL, Euratom) [the new FR] 

(edaspidi „finantsmäärus“). Selles 

määruses sätestatakse liidu eelarve täitmise 

eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 

auhindade, hangete, kaudse eelarve 

täitmise, rahaliste toetuste, 

rahastamisvahendite ja eelarvetagatiste 

kohta, ning nõutakse täielikku 

läbipaistvust, usaldusväärset 

finantsjuhtimist ja vahendite kaalutletud 

kasutamist. Programmi rakendamisel 

tuleks eelkõige ära kasutada eeskirjad, 

mis võimaldavad rahastada 
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kodanikuühiskonna organisatsioone 

mitmeaastaste tegevustoetuste ja 

alltoetuste kaudu. Eeskirjad peavad 

põhjustama taotlejatele võimalikult vähe 

halduskoormust. Võimaluse korral tuleks 

lubada elektroonilisi taotlusi. Iga 

tegevussuuna rahastamise taotlejatel ja 

toetuse saajatel peaks olema juurdepääs 

riiklikule kontaktpunktile, mis abistab 

neid taotlusmenetluse igas järgus. 

Tagasilükatud taotluste koostamise 

kulude vähendamiseks ja programmi 

tõhusamaks muutmiseks tuleks kaaluda 

võimalust kasutada kiireid ja paindlikke 

toetuse andmise menetlusi, näiteks 

kaheastmelist hindamist. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 

23 tuleb seda programmi hinnata teabe 

alusel, mis on kogutud konkreetse 

järelvalvekorra alusel, vältides samal ajal 

ülereguleerimist ja halduskoormust, 

eelkõige liikmesriikides. Asjakohasel juhul 

võib niisugune kord sisaldada ka 

mõõdetavaid näitajaid, mille alusel koguda 

tõendeid programmi mõju kohta kohapeal. 

(29) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 

23 tuleb käesolevat programmi hinnata 

konkreetse järelvalvekorra kohaselt 
kogutud teabe põhjal, vältides samal ajal 

ülereguleerimist ja halduskoormust, 

eelkõige liikmesriikides. Sellega seoses 

võiks kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, kohalikud asutused, 

sotsiaalpartnerid jt lugeda sellisteks 

taotlejateks ja toetusesaajateks, kellel ei 

pruugi olla järelevalve- ja 

aruandlusnõuete täitmiseks vajalikke 

vahendeid ja töötajaid. Asjakohasel juhul 

võib niisugune kord sisaldada ka 

mõõdetavaid näitajaid, mille alusel koguda 

tõendeid programmi mõju kohta kohapeal. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Programmi eesmärgid Programmi eesmärgid 

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 

edendada ELi aluslepingutes sätestatud 

õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu, et toetada avatud, 

demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi. 

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 

edendada aluslepingutes sätestatud õigusi 

ja väärtusi, sealhulgas ELi lepingu 

artiklis 2 sätestatud demokraatiat, 

õigusriiki ja põhiõigusi, eeskätt 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise ja nende suutlikkuse 

suurendamise kaudu kohalikul, 

piirkondlikul, riiklikul ja riikidevahelisel 

tasandil, et toetada avatud, õigustel 

põhinevaid, demokraatlikke, 

võrdõiguslikke ja kaasavaid ühiskondi. 

2. Lõikes 1 seatud üldeesmärgi 

raames on programmil järgmised 

erieesmärkidele vastavad tegevussuunad: 

2. Lõikes 1 seatud üldeesmärgi 

raames on programmil järgmised 

erieesmärkidele vastavad tegevussuunad: 

(a) edendada võrdõiguslikkust ja 

õiguseid (võrdõiguslikkuse ja õiguste 

tegevussuund), 

(a) edendada võrdõiguslikkust ja õigusi 

(võrdõiguslikkuse ja õiguste 

tegevussuund), 

(b) edendada kodanike kaasatust ja 

osalemist liidu demokraatlikus elus 

(kodanike kaasatuse ja osalemise 

tegevussuund), 

(b) edendada kodanike kaasatust ja 

osalemist liidu demokraatlikus elus 

(programmi „Kodanike Euroopa“ 

tegevussuund), 

(c) võitlus vägivallaga (Daphne 

tegevussuund). 

(c) võidelda igasuguse vägivalla vastu 

(Daphne tegevussuund). 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Võrdõiguslikkuse ja õiguste tegevussuund  Võrdõiguslikkuse ja õiguste tegevussuund  

Artikli 2 lõike 2 punktis a seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõikes 1 seatud üldeesmärgi 

raames ning artikli 2 lõike 2 punktis a 

seatud erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, (a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
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rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 

või veendumuste, puuete, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel, ja võidelda 

sellistel alustel diskrimineerimise vastu, 

ning toetada terviklikku poliitikat, et 

edendada soolist võrdõiguslikkust ja 

mittediskrimineerimist ning nende 

arvessevõtmist, ning poliitikat, et võidelda 

rassismi ja sallimatuse kõigi vormide 

vastu; 

rassilise, sotsiaalse, kultuurilise või 

etnilise päritolu, usutunnistuse või 

veendumuste, puuete, vanuse, keele või 

seksuaalse sättumuse alusel, võidelda 

sellistel alustel diskrimineerimise vastu 

ning toetada terviklikku poliitikat, et 

edendada soolist võrdõiguslikkust ja 

mittediskrimineerimist ning nende 

arvessevõtmist, ning toetada poliitikat, 

mille abil võidelda rassismi ja sallimatuse 

kõigi vormide vastu, austades seejuures 

liikmesriikide põhiseaduste sätteid; 

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 

puudega inimeste õiguseid, liidu 

kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 

õigust isikuandmete kaitsele. 

(b) kaitsta ja edendada lapse õigusi, 

puudega inimeste õigusi, liidu 

kodakondsusest tulenevaid õigusi ja õigust 

isikuandmete kaitsele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Kodanike kaasatuse ja osalemise 

tegevussuund 

Kodanike Euroopa tegevussuund 

Artikli 2 lõike 2 punktis b seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõikes 1 seatud üldeesmärgi ning 

artikli 2 lõike 2 punktis b seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

(a) parandada kodanike arusaamist 

liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 

mitmekesisusest; 

(a) parandada kodanike arusaamist 

liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 

mitmekesisusest; 

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 

riikide kodanike vahel; edendada kodanike 

kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 

osalemist, mis aitab kodanikel ja 

esindusühendustel teha teatavaks ja 

vahetada avalikult oma seisukohti liidu 

tegevuse kõigis valdkondades. 

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 

riikide kodanike vahel; edendada kodanike 

kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 

osalemist, aidates kodanikel ja 

esindusühendustel teha teatavaks ja 

vahetada avalikult oma seisukohti liidu 

tegevuse kõigis valdkondades, et 

parandada nende arusaamist 

pluralistlikust osalusdemokraatiast, 

õigusriigist ja põhiõigustest. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Daphne tegevussuund Daphne tegevussuund 

Artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

Artikli 2 lõikes 1 seatud üldeesmärgi ja 

artikli 2 lõike 2 punktis c seatud 

erieesmärgi raames keskendutakse 

programmis järgmisele: 

(a) hoida ära igasugune vägivald, mis 

on suunatud laste, noorte ja naiste või 

muude riskirühmade vastu ning võidelda 

sellega; 

(a) hoida ära, muu hulgas hariduslike 

meetmetega, igasugune vägivald, mis on 

suunatud laste, noorte ja naiste või muude 

riskirühmade vastu ning võidelda sellega; 

(b) toetada ja kaitsta sellise vägivalla 

ohvreid. 

(b) toetada ja kaitsta sellise vägivalla 

ohvreid ning tagada neile kogu ELi 

ulatuses ühesugune kaitse, sealhulgas 

hõlbustades kõigi vägivallaohvrite 

juurdepääsu õigusemõistmisele, 

ohvriabiteenustele ja politseisse 

teatamisele. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmist võib anda rahalisi 

toetusi ükskõik millises 

finantsmäärusekohases vormis. 

2. Programmist võib anda rahalisi 

toetusi meetmetoetuste ja mitmeaastaste 

tegevustoetuste kaudu ükskõik millises 

finantsmäärusekohases vormis, sealhulgas 

kasutada kindlasummalisi makseid, 

ühikuhindu, kindlamääralisi makseid ja 

alltoetusi. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Meetmete liik Meetmete liik 

Käesoleva määruse alusel võib rahastada 

meetmeid, mis aitavad kaasa artiklis 2 

täpsustatud erieesmärkide saavutamisele. 

Rahastamiskõlblikud on eelkõige I lisas 

loetletud meetmed. 

Käesoleva määruse alusel võib rahastada 

meetmeid, mis aitavad kaasa artikli 2 

lõikes 1 osutatud üldeesmärgi või ükskõik 

millise artikli 2 lõikes 2 osutatud 

erieesmärgi saavutamisele. 

Rahastamiskõlblikud on eelkõige I lisas 

loetletud meetmed. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a 

 Rahastamiskõlblikud meetmed 

 Artiklis 2 seatud üld- ja erieesmärkide 

täitmiseks toetatakse eeskätt, kuid mitte 

üksnes, järgmisi ühe või mitme 

toetuskõlbliku üksuse elluviidavaid 

meetmeid: 

 (a) teadlikkuse tõstmine, avalik 

koolitamine, teavitamise edendamine ja 

teabe levitamine, et parandada poliitika, 

põhimõtete ja õiguste tundmist 

programmiga hõlmatud valdkondades; 

 (b) vastastikune õppimine heade tavade 

jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et 

parandada oma teadmisi, vastastikust 

mõistmist, ühiskonnaelus osalemist ja 

demokraatlikku kaasatust;  

 (c) analüüsi-, järelevalve-, aruandlus- ja 

kaitsemeetmed, et paremini mõista 

olukorda liikmesriikides ja liidu tasandil 

programmiga hõlmatud valdkondades 

ning parandada liidu õiguse ja poliitika 

ning liidu ühiste väärtuste ülevõtmist ja 

rakendamist liikmesriikides; selline 

tegevus on näiteks ka andmete ja 

statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
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ning vajaduse korral näitajate või 

võrdlusnäitajate väljatöötamine; 

uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja 

küsitlused; hindamised; mõju hindamine; 

suuniste, aruannete ja õppematerjalide 

koostamine ja avaldamine; 

 (d) asjaomaste sidusrühmade koolitamine, 

et parandada nende teadmisi liidu 

poliitikast ja õigustest programmiga 

hõlmatud valdkondades, ning nende 

suutlikkuse suurendamine, et toetada 

poliitikat ja õigusi programmiga 

hõlmatud valdkondades; 

 (e) üldsuse teadlikkuse ja arusaamise 

suurendamine isikuandmete ja eraelu 

puutumatuse kaitsmise ning digitaalse 

turbega seotud ohtudest, eeskirjadest, 

kaitsemeetmetest ja õigustest ning 

võltsuudiste ja sihiliku väärteabe 

tõkestamine teadlikkuse tõstmise, 

koolituste, uuringute ja 

järelevalvemeetmete abil; 

 (f) eri rahvustest ja kultuuridest 

eurooplaste kokkutoomine, võimaldades 

neil osaleda sõpruslinnade liikumise 

meetmetes ja projektides; 

 (g) demokraatlikuma liidu ehitamises 

aktiivse ja kaasava osalemise 

soodustamine ja hõlbustamine ning õigusi 

ja väärtusi puudutava teadlikkuse 

suurendamine ning nende edendamine ja 

kaitsmine kodanikuühiskonna 

organisatsioonide toetamise kaudu; 

 (h) määruse [(EL) nr 211/2011] 

rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 

rahastamine, toetades seeläbi kodanike 

õigust algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi; 

 (i) programmiga hõlmatud valdkondades 

tegutsevate kodanikuühiskonna 

organisatsioonide toetamine kõigil 

tasanditel ning Euroopa võrgustike ja 

kodanikuühiskonna suutlikkuse 

suurendamine, et nad saaksid aidata 

arendada liidu õiguse, 

poliitikaeesmärkide, väärtuste ja 
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strateegiate rakendamist ning sellealast 

teadlikkust ja järelevalvet; 

 (j) programmi tundmise ja selle tulemuste 

levitamise ja ülekantavuse parandamine 

ning inimeste ja kodanikuühiskonna 

teavitamine nendest, sh sõltumatute 

programmikontaktpunktide loomise ja 

toetamise kaudu; 

 (k) õigusriigi olukorda jälgivate 

inimõiguste kaitsjate ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

suutlikkuse ja sõltumatuse tugevdamine 

ning kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 

riikidevahelise tasandi meetmete 

toetamine;  

 (l) rikkumisest teatajate kaitsmise 

toetamine, sealhulgas algatused ja 

meetmed, millega luua võimalused 

ohutuks teatamiseks organisatsioonide 

siseselt ning avaliku sektori asutustele või 

muudele asjakohastele asutustele, ning 

meetmed, millega kaitsta rikkumisest 

teatajaid koondamise, madalamale 

ametikohale üleviimise või muul kujul 

kättemaksu eest, sealhulgas asjakohaste 

avaliku sektori asutuste ja sidusrühmade 

teavitamise ja koolitamise kaudu; 

 (m) selliste algatuste ja meetmete 

toetamine, millega edendatakse ja 

kaitstakse massiteabevahendite vabadust 

ja mitmekesisust ning suurendatakse 

suutlikkust tegeleda uute keerukate 

küsimustega, nagu uus meedia ja 

vihakõnele vastuseismine; 

 (n) selliste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide toetamine ja nende 

suutlikkuse suurendamine, mis tegelevad 

avaliku sektori asutuste usaldusväärsuse 

ja korruptsiooni, läbipaistvuse ja 

vastutuse edendamise ja jälgimisega; 

 (o) selliste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide toetamine, mis 

tegelevad põhiõiguste kaitsmise ja 

edendamisega, sealhulgas toetus 

meetmetele, millega suurendatakse 

teadlikkust põhiõigustest ja aidatakse 
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kaasa inimõigustealasele haridusele. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Hindamiskomisjon võib koosneda 

välisekspertidest. 

2. Hindamiskomisjon võib koosneda 

välisekspertidest. Hindamiskomisjoni 

koosseisu kujundamisel tagatakse sooline 

tasakaal.  

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14 Artikkel 14 

Järelevalve ja aruandlus Järelevalve ja aruandlus 

1. Näitajad, mille abil antakse aru 

artiklis 2 sätestatud programmi 

erieesmärkide saavutamisel tehtud 

edusammude kohta, on esitatud II lisas. 

1. Näitajad, mille abil antakse aru 

artiklis 2 sätestatud programmi 

erieesmärkide saavutamisel tehtud 

edusammude kohta, on esitatud II lisas. 

Järelevalve ja aruandluse jaoks kogutud 

andmed jagatakse vajaduse korral soo, 

vanuse, haridustaseme ja muude 

asjakohaste näitajate lõikes. 

2. Selleks et tagada programmi 

erieesmärkide saavutamisel tehtud 

edusammude tõhus hindamine, on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 

16 vastu delegeeritud õigusakte, et 

arendada edasi järelevalve- ja 

hindamisraamistiku sätteid, sealhulgas II 

lisa muutmise kaudu, et vajaduse korral 

näitajad läbi vaadata või neid täiendada. 

2. Selleks et tagada programmi 

erieesmärkide saavutamisel tehtud 

edusammude tõhus hindamine, on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 

16 vastu delegeeritud õigusakte, et 

arendada edasi järelevalve- ja 

hindamisraamistiku sätteid, sealhulgas II 

lisa muutmise kaudu, et vajaduse korral 

näitajad läbi vaadata või neid täiendada. 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 

3. Tulemusaruannete süsteem peab 

tagama, et programmi rakendamise ja 

tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 

kogutaks tõhusalt, tulemuslikult ja 

õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
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rahaliste vahendite saajatele ja 

liikmesriikidele proportsionaalsed 

aruandlusnõuded.  

rahaliste vahendite saajatele ja 

liikmesriikidele proportsionaalsed 

aruandlusnõuded. Komisjon teeb 

kättesaadavaks kasutajasõbralikud 

aruandlusvormid ning tagab tutvustamise 

ja kasutajatoe, eelkõige taotlejatele ja 

toetusesaajatele, kellel ei pruugi olla 

aruandlusnõuete täitmiseks piisavalt 

vahendeid ja töötajaid. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon edastab hindamiste 

tulemused koos oma tähelepanekutega 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele. 

4. Komisjon edastab hindamiste 

tulemused koos oma tähelepanekutega 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele. Komisjon 

muudab hinnangu avalikuks ja hõlpsasti 

kättesaadavaks, avaldades selle oma 

veebisaidil. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – 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. Lisaks 

tagab komisjon algusest peale koostöö ja 

arvamustevahetuse Euroopa Parlamendi 

ja nõukoguga, edastades neile 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal 

kõik dokumendid, sealhulgas delegeeritud 

õigusaktide eelnõud, ning võimaldades 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

ekspertidel korrapäraselt osaleda 
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komisjoni eksperdirühmade koosolekutel. 

Selleks edastatakse Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule eelseisvate 

kuude töökava ja kutsed kõikidele 

ekspertide koosolekutele. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. Sellele lisaks 

saavad ELi kodanikud ja teised 

sidusrühmad nelja nädala jooksul 

väljendada oma arvamusi asjaomase 

delegeeritud õigusakti eelnõu kohta. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

ning Regioonide Komiteega võidakse 

eelnõu teksti osas konsulteerida. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 Artikkel 18 

Teave, kommunikatsioon ja avalikustamine Teave, kommunikatsioon ja avalikustamine 

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 

tunnistavad liidu rahaliste vahendite 

päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 

meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 

andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 

meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 

tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 

teavet. 

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 

tunnistavad liidu rahaliste vahendite 

päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 

meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 

andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 

meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 

tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 

teavet. 

2. Komisjon rakendab programmi 

ning selle meetmete ja tulemustega seotud 

teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 

Programmile eraldatud rahalised vahendid 

2. Komisjon rakendab programmi 

ning selle meetmete ja tulemustega seotud 

teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid 

kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
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peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 

poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 

niivõrd kui need on seotud artiklis 2 

osutatud eesmärkidega. 

Euroopa tasandil. Programmile eraldatud 

rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama 

kaasa liidu poliitiliste prioriteetide 

tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud 

artiklis 2 osutatud eesmärkidega. 

 2 a. Iga liikmesriik loob sõltumatu 

riikliku kontaktpunkti, mille ülesanne on 

anda sidusrühmadele ja programmi 

toetusesaajatele juhiseid, praktilist teavet 

ja abi seoses programmi ja selle 

taotlusmenetluse kõigi aspektidega. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

I lisa I lisa 

Programmi meetmed Programmi meetmed 

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 

erieesmärkide saavutamist toetatakse 

eelkõige järgmiste meetmete kaudu: 

Artikli 2 lõikes 1 osutatud programmi 

üldeesmärgi ja lõikes 2 osutatud 
erieesmärkide saavutamist toetatakse 

eelkõige järgmiste meetmete kaudu: 

(a) teadlikkuse suurendamine, teabe 

levitamine, et parandada poliitika ja 

õiguste tundmist programmiga hõlmatud 

valdkondades; 

(a) teadlikkuse tõstmine, üldsuse 

harimine ja teabe levitamine, et parandada 

poliitika ja õiguste tundmist programmiga 

hõlmatud valdkondades; 

(b) vastastikune õppimine heade tavade 

jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et 

parandada oma teadmisi ja vastastikust 

mõistmist ning ühiskonnaelus osalemist ja 

demokraatlikku kaasatust; 

(b) vastastikune õppimine heade tavade 

jagamise kaudu sidusrühmade vahel, et 

parandada oma teadmisi ja vastastikust 

mõistmist ning ühiskonnaelus osalemist ja 

demokraatlikku kaasatust; 

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed,1 

et paremini mõista olukorda liikmesriikides 

ja ELi tasandil programmiga hõlmatud 

valdkondades ning parandada liidu õiguse 

ja poliitika rakendamist liikmesriikides; 

(c) analüüsi-, järelevalve-, aruandlus- 

ja edendusmeetmed,1 et paremini mõista 

olukorda liikmesriikides ja ELi tasandil 

programmiga hõlmatud valdkondades ning 

parandada liidu õiguse ja poliitika 

rakendamist liikmesriikides; 

(d) sidusrühmade koolitamine, et 

parandada nende teadmisi liidu poliitikast 

ja õigustest programmiga hõlmatud 

valdkondades; 

(d) asjaomaste sidusrühmade 

koolitamine, et parandada nende teadmisi 

liidu poliitikast ja õigustest programmiga 

hõlmatud valdkondades ning suurendada 

nende võimet toetada poliitikat ja õigusi 
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programmiga hõlmatud valdkondades; 

(e) info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

vahendite arendamine ja hooldus; 

(e) info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

vahendite arendamine ja hooldus; 

 (e a) üldsuse teadlikkuse ja arusaamise 

suurendamine isikuandmete ja eraelu 

puutumatuse kaitsmise ning digitaalse 

turbega seotud ohtudest, eeskirjadest, 

kaitsemeetmetest ja õigustest ning 

võltsuudiste ja sihiliku väärteabe 

tõkestamine teadlikkuse tõstmise, 

koolituste, uuringute ja 

järelevalvemeetmete kaudu; 

(f) kodanike teadlikkuse suurendamine 

Euroopa kultuurist, ajaloost ja ajaloolisest 

mälust ning liitu kuulumise tunde 

tugevdamine; 

(f) kodanike teadlikkuse suurendamine 

Euroopa kultuurist, ajaloost ja ajaloolisest 

mälust ning liitu kuulumise tunde 

tugevdamine; 

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 

kokkutoomine, andes neile võimaluse 

osaleda sõpruslinnade meetmetes; 

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 

kokkutoomine, andes neile võimaluse 

osaleda sõpruslinnade meetmetes; 

(h) demokraatlikuma liidu ehitamises 

aktiivse osalemise ning õigustest ja 

väärtustest teadlikkuse suurendamise 
julgustamine ja hõlbustamine 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu; 

(h) demokraatlikuma liidu ehitamises 

aktiivse ja kaasava osalemise ning õiguste 

ja väärtuste parema tundmise 

julgustamine ja soodustamine 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamise kaudu, mis hõlmab ka neid 

kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 

rahvusvahelise tasandi organisatsioone, 

kes jälgivad õigusriigi põhimõtete ja 

inimõiguste järgimise olukorda 

liikmesriikides; 

 (h a) teabekampaaniate abil kodanike 

teadlikkuse suurendamine nende liidu 

kodaniku staatusest tulenevatest sellistest 

õigustest ja kohustustest nagu teises 

liikmesriigis reisimine, töötamine, 

õppimine või elamine; 

 (h b) erikoolitus teatava liikmesriigi 

avaliku sektori töötajatele, kus 

tutvustatakse asjaomases liikmesriigis 

elavate, töötavate, õppivate või reisivate 

teiste liikmesriikide elanike õigusi ja 

kohustusi ning nende õiguste austamist 

tagavaid meetmeid; 

(i) määruse [(EL) nr 211/2011] (i) määruse [(EL) nr 211/2011] 
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rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 

rahastamine, toetades seeläbi seda, et 

kodanikud saavad teostada oma õigust 

algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi; 

rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 

rahastamine, toetades seeläbi seda, et 

kodanikud saavad teostada oma õigust 

algatada ja toetada Euroopa 

kodanikualgatusi; 

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 

suurendamine, et edendada ja edasi 

arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke ja 

strateegiaid, ning programmiga hõlmatud 

valdkondades tegutsevate 

kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamine; 

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 

suurendamine, et edendada ja edasi 

arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke ja 

strateegiaid; 

(k) programmi tundmise ja selle 

tulemuste levitamise ja ülekantavuse 

parandamine ning inimeste teavitamine 

nendest, sh 

programmikontaktpunktide/riiklike 

kontaktisikute võrgustiku loomise ja 

toetamise kaudu. 

(k) programmi tundmise ja selle 

tulemuste levitamise ja ülekantavuse 

parandamine ning inimeste teavitamine 

nendest, sh 

programmikontaktpunktide/riiklike 

kontaktisikute võrgustiku loomise ja 

toetamise kaudu; 

 (k a) kohalikul, piirkondlikul, riiklikul 

ja rahvusvahelisel tasandil tegutsevate 

ning liikmesriigis õigusriigi põhimõtete ja 

inimõiguste järgimist jälgivate 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 

inimõiguslaste suutlikkuse ja sõltumatuse 

tugevdamine; 

 (k b) rikkumisest teatajate kaitsmise 

kord, sealhulgas meetmed ohutute 

kanalite sisseseadmiseks rikkumistest 

teatamiseks nii organisatsioonisiseselt kui 

ka avaliku sektori asutustele või muudele 

asjakohastele asutustele; 

 (k c) massiteabevahendite vabaduse ja 

mitmekesisuse edendamine ja kaitsmine 

ning suutlikkuse suurendamine, et 

tegeleda selliste uute probleemidega nagu 

uus meedia ja vastuseis vihakõnele; 

 (k d) suurendatakse avaliku sektori 

asutuste võimet edendada läbipaistvust ja 

vastutust ühes selliste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide tugevdamisega, kes 

jälgivad ja edendavad nendesamade 

avaliku sektori asutuste läbipaistvust ja 

vastutust. 

_________________ _________________ 
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1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 

statistika kogumine; ühtsete metoodikate 

ning vajaduse korral näitajate või 

võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 

teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused; 

hindamised; mõju hindamine; suuniste, 

aruannete ja õppematerjalide 

väljatöötamine ja avaldamine. 

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 

statistika kogumine; ühtsete metoodikate 

ning vajaduse korral näitajate või 

võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 

teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused; 

hindamised; mõju hindamine; suuniste, 

aruannete ja õppematerjalide koostamine 

ja avaldamine. 
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