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LÜHISELGITUS

Komisjon kiitis 23. novembril 2011. aastal heaks ettepaneku võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks”.
Ettepanekus on arvesse võetud üldsusega konsulteerimise tulemusi ning selle valdkonna 
kolme programmi (elukestva õppe programm, programm „Euroopa noored” ning Erasmus 
Mundus) kohta koostatud nelja mõjuhinnangut, samuti mitmeaastase finantsraamistiku 2007–
2013 raames spordi valdkonnas võetud ettevalmistavaid meetmeid.
Nende tulemuste analüüsi käigus otsustati luua programm, mis koondaks endasse kogu liidu 
tegevuse hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordi vallas. Selline lähenemisviis on kooskõlas 
2012. aasta veebruaris vastu võetud komisjoni teatisega „2014.–2020. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku lihtsustamise kava”, milles on esitatud komisjoni seisukoht kõikide 
järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku kuuluvate programmide suhtes seoses 
olemasolevate vahendite ratsionaliseerimise ja nendevahelise koostoime loomisega, 
bürokraatia vähendamisega ja halduskuludega.

Komisjoni meelest võimaldab selline uus struktuur programmide eeskirju ühtlustada ja 
lihtsustada, kuna vahendeid eraldatakse tulemuslikkuse alusel. Samuti on selles rangelt 
arvesse võetud finantsmääruse sätteid.

Mõju eelarvele 
Komisjoni ettepanek sisaldab aastateks 2014–2020 üleüldist soovituslikku rahastamispaketti 
suurusega 19,1 miljonit eurot.
Kõige suurem osa assigneeringutest (17,3 miljonit eurot) kuulub alamrubriiki 1a ning 
jaguneb1 orienteeruvalt järgmiselt: 
– Põhimeede 1 – inimeste õppimisega seotud liikuvus: 65% (ligikaudu 2/3 kasutada olevast 

eelarvest),
– Põhimeede 2 – innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöö: 26%,

– Põhimeede 3 – poliitikavaldkonna reformi toetamine: 4%,
– tegevustoetused riiklikele ametitele: 3%,

– halduskulud: 2%.
Lisaks esitatakse programmi „Erasmus kõigi jaoks” käsitlevas komisjoni teatises eri 
haridussektorite eraldiste järgmine jaotus (nende vahendite määrad vastavad asjakohaste 
programmide tagatud mahtudele aastatel 2007–2013):

– kõrgharidus: 25%,
– kutseharidus ja -koolitus ning täiskasvanuharidus, 17%,

millest täiskasvanuharidus moodustab 2%,
– kooliharidus: 7%,

– noored: 7%.
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Ülejäänud 1 812 miljonit eurot eraldatakse rubriiki 4 kuuluvatest järgmistest vahenditest: 
arengukoostöö rahastamisvahend, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, ühinemiseelse 
abi rahastamisvahend, partnerluse rahastamisvahend ja Euroopa Arengufond. Nende 
assigneeringute eesmärk on lõimida praegu tegutsevaid rahvusvahelisi programme (Erasmus 
Mundus, Tempus, Edulink ja Alfa).
Programmis on eraldi peatükk spordi jaoks (1% eelarvest) ning eraldi artikkel on pühendatud 
ka Jean Monnet' meetmetele (2% eelarvest).
Projektide stabiilsuse tagamiseks eraldatakse vahendeid mitmeaastaste blokkidena (vastavalt 
neli ja kolm aastat).
Komisjoni poolt programmile „Erasmus kõigi jaoks” ette nähtud kavandatav kogueelarve on 
ligikaudu 70% suurem asjakohastele programmidele aastateks 2007–2013 alamrubriikide 1a 
ja 3b ning rubriigi 4 raames määratud kogueelarvest (komisjoni andmetel 11 375 eurot).

Suurem osa lisavahenditest on suunatud kõrgharidusele ning kutseharidusele ja -koolitusele.
Asjakohastele programmidele (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa ja Edulink) rubriigis 4 ette 
nähtud vahendeid suurendatakse praegusel programmiperioodil ettenähtuga võrreldes 
ligikaudu 28%.

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et kavandatud summa on orienteeruv ning programmile 
määratavate lõplike eelarveeraldiste maht selgub alles siis, kui läbirääkimised järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku üle on lõppenud.
Seetõttu tahaks arvamuse koostaja asendada kõik ettepanekus (nii alamrubriigis 1a kui ka 
rubriigis 4) esitatud ligikaudsed summad protsendimääradega, et komisjoni algses ettepanekus 
esitatud vahendite suhe jääks samaks sõltumata summadest, milles mitmeaastase 
finantsraamistiku raames kokku lepitakse.
Lisaks on arvamuse koostaja veendunud, et sektoritele eraldatavate vahendite jaotus peaks 
olema osa õiguslikust alusest ning selle üle peaks otsustama eelarvepädevad asutused, samuti 
peaks olema võimalik seda jaotust programmiperioodi hilisemas etapis komisjoni hindamiste 
põhjal kohandada. Eelkõige tuleks ette näha eraldiseisvad eelarveeraldised (eraldi eelarverida) 
noortele, mida praegune ettepanek piisavalt ei kajasta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 



AD\913191ET.doc 5/13 PE491.064v02-00

ET

rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
kindlaks määrata enne, kui jõutakse 
kokkuleppele määruses, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Selgitus

Ettepanekus käsitletav rahastamispakett kujutab endast ainult kava ning seda ei saa kinnitada 
enne, kui on jõutud kokkuleppele mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse suhtes.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. osutab oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonile tulevikku investeerimise 
ning  uue mitmeaastase finantsraamistiku 
kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku 
ja kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 
uues mitmeaastases finantsraamistikus on 
vaja piisavalt lisavahendeid, et liit saaks 
täita oma olemasolevad poliitilised 
prioriteedid ja Lissaboni lepingus 
sätestatud uued ülesanded ning 
reageerida ootamatutele sündmustele; 
palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
seisukohta, selgelt välja tuua, millised 
poliitilised prioriteedid või projektid võiks 
täielikult peatada, hoolimata nende 
tõendatud lisandväärtusest Euroopa 
jaoks; märgib, et mitmeaastase 
finantsraamistiku ressursside 5% kasv 
võrreldes 2013. aastaga aitaks vaid 
vähesel määral kaasa ELi kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuspõhimõtte elluviimisele;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) mail 2009. aastal kutsus Euroopa Liidu 
Nõukogu üles looma strateegilise 
raamistiku üleeuroopaliseks koostööks 
hariduse ja koolituse alal (ET 2020), 
püstitades neli strateegilist eesmärki, et 
lahendada probleemid, mis takistavad 
teadmispõhise Euroopa loomist ja 
elukestva õppe realiseerimist kõikide jaoks.

(6) mail 2009. aastal kutsus Euroopa Liidu 
Nõukogu üles looma strateegilise 
raamistiku üleeuroopaliseks koostööks 
hariduse ja koolituse alal (ET 2020), 
püstitades neli strateegilist eesmärki, et 
lahendada probleemid, mis takistavad 
teadmispõhise Euroopa loomist ja 
elukestva õppe realiseerimist kõikide jaoks. 
Need eesmärgid saavutatakse vaid siis, 
kui selleks eraldatakse piisavad rahalised 
vahendid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete
vastastikkune täiendatavus kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 167 lõikega 4, iseäranis kultuuri, 
teadusuuringute, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas.

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete parem 
kooskõlastatus ja vastastikune täiendavus, 
suurem tõhusus ja nähtavus ning 
eelarveline koostoime kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõikega
4, iseäranis kultuuri, teadusuuringute, 
tööstus- ja ühtekuuluvuspoliitika, 
laienemise ning välissuhete valdkonnas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tõhus suutlikkuse haldamine, (25) Tõhus suutlikkuse haldamine, 
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sealhulgas hindamine ja seire, nõuab 
konkreetsete suutlikkusnäitajate 
väljatöötamist, mida saab eri aegadel 
mõõta, mis on realistlikud ja peegeldavad 
meetme loogikat ning on asjakohased, 
arvestades eesmärkide ja meetmete 
hierarhiat.

sealhulgas hindamine ja seire, nõuab 
konkreetsete suutlikkusnäitajate 
väljatöötamist, mida saab eri aegadel 
mõõta, mis on realistlikud ja peegeldavad 
meetme loogikat ning on asjakohased, 
arvestades eesmärkide ja meetmete 
hierarhiat. Nende näitajate abil, mis 
peaksid andma programmi eesmärkide 
täitmise hindamisele minimaalse 
võrdlusaluse, peab komisjon programmi 
rakendamist iga-aastaselt kontrollima, et 
hinnata selle tulemusi ja mõju.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Euroopa Komisjon, kes võtab 
arvesse eelarvepädevate institutsioonide 
volitusi iga-aastase eelarvemenetluse 
raames, peaks esitama kõnealuse 
programmi kehtimisaega hõlmava 
eelarveprojekti, mis põhineks käesoleva 
määruse artikli 13 kohaselt programmi 
iga meetme jaoks eraldatud 
eelarveridadel. See tagab selgema ja 
läbipaistvama iga-aastase vahendite 
eraldamise programmi eri 
komponentidele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ja rahaliste vahendite 
optimaalseks kasutamiseks on oluline 
parandada programmi rakendamist ja 
tõhustada vahendite kasutamist.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 c) Tuleb tagada programmi 
usaldusväärne finantsjuhtimine ja 
rakendamine võimalikult tulemuslikult ja 
kasutajasõbralikult, tagades samal ajal ka 
õiguskindluse ja programmile 
juurdepääsu kõigile osalejatele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamispakett selle programmi 
rakendamiseks alates 1. jaanuarist 2014 on
17 299 000 000 eurot.

1. Rahastamispakett selle programmi 
rakendamiseks alates 1. jaanuarist 2014 on
17 299 000 000 eurot, mis on 
eelarvepädevatele institutsioonidele iga-
aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks suuniseks eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ..../.... institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti ....tähenduses.

Programmi meetmete rahastamiseks 
eraldatakse järgmised summad:

Programmi meetmete rahastamiseks 
eraldatakse järgmised summad:

a) 16 741 738 000 eurot haridus-, koolitus-
ja noorsoovaldkonnale, millele on osutatud 
artikli 6 lõikes 1;

a) 97% haridus-, koolitus- ja 
noorsoovaldkonnale, millele on osutatud 
artikli 6 lõikes 1, ning sellest 7% noortele;

Haridussektorite jaoks tuleb ette näha 
järgmised miinimumeraldised:
– kõrgharidusele: XX%
kutseharidus ja -koolitus ning 
täiskasvanuharidus: XX %, millest 
täiskasvanuharidus XX%
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– kooliharidusele: XX%
Komisjoni hindamisaruande alusel võib 
seadusandja neid soovituslikke 
protsendimäärasid programmiperioodi 
teise poole jaoks muuta.

b) 318 435 000 eurot Jean Monnet’ 
meetmetele, nagu on osutatud artiklis 10;

b) 2% Jean Monnet’ meetmetele, nagu on
osutatud artiklis 10;

c) 238 827 000 eurot spordiga seotud 
meetmetele, nagu on osutatud III peatükis.

c) 1% spordiga seotud meetmetele, nagu 
on osutatud III peatükis.

Selgitus

Arvude asemel protsentide kasutamine võimaldab säilitada eraldiste omavahelise suhte 
lõplikus rahastamispaketis sõltumata sellest, millistes summades lõpuks kokku lepitakse. 
Veelgi enam, haridussektoritele ette nähtud eraldiste määr peab olema osa õiguslikust 
alusest, kuna selle üle, kellele assigneeringud määratakse, otsustavad eelarvepädevad 
asutused, kuid iga valdkonna jaoks eraldatavate summade üle otsustavad vastutavad 
komisjonid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 
kõrghariduse valdkonnas eraldatakse lisaks 
lõikes 1 osutatud summale veel 1 812 100 
000 eurot29 mitmest muust väliskoostöö 
vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument ja Euroopa 
Arengufond), et toetada õppimisega seotud 
liikuvuse meetmeid riikidesse või riikidest, 
mida ei ole nimetatud artikli 18 lõikes 1, 
ning koostööd ja poliitilist dialoogi nende 
riikide 
ametivõimude/institutsioonide/asutustega.
Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 
kõnealuste rahastute kasutamise suhtes.

2. Rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 
kõrghariduse valdkonnas eraldatakse lisaks 
lõikes 1 osutatud summale veel soovituslik 
summa, mis vastab 2%-le osalevate 
rahastamisvahendite (arengukoostöö 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument ja Euroopa 
Arengufond), et toetada õppimisega seotud 
liikuvuse meetmeid riikidesse või riikidest, 
mida ei ole nimetatud artikli 18 lõikes 1, 
ning koostööd ja poliitilist dialoogi nende 
riikide 
ametivõimude/institutsioonide/asutustega.
Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 
kõnealuste rahastute kasutamise suhtes.
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Selgitus

Arvude asemel protsentide kasutamine võimaldab säilitada eraldiste omavahelise suhte 
lõplikus rahastamispaketis sõltumata sellest, millistes summades lõpuks kokku lepitakse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokku lepitud soovituslikud 
protsendimäärad ei piira eelarvepädevate 
institutsioonide volitusi iga-aastase 
eelarvemenetluse raames.

Selgitus

Kuna kolme tegevussuuna (inimeste õppimisega seotud liikuvus, innovatsioonile ja headele 
tavadele suunatud koostöö ning poliitikavaldkonna reformi toetamine) konkreetset arengut ei 
saa 2020. aastani ette prognoosida, tuleks vahendite eraldamine tegevussuundadele 2017. 
aastal läbi vaadata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Programmi rahalised eraldised 
hõlmavad ka tegevustoetusi noorsootöö 
valdkonnas tegutsevatele 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonidele, 
kusjuures erilist tähelepanu pööratakse 
Euroopa noorteorganisatsioonidele.

Selgitus

Euroopa noorteorganisatsioonid on osutunud kõikide noorsoovaldkonna meetmete 
edendamisel ja rakendamisel ning kogu liidu noorteni jõudmisel kasulikuks vahendiks. Tihti 
on selliste organisatsioonide ainsaks rahastamisvahendiks ELi eelarvest eraldatud 
tegevustoetused, mis on nende jaoks eluliselt olulised.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riikliku ameti hallatava artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud inimeste õppimisega 
seotud liikuvuse rahalised vahendid 
eraldatakse liikmesriigi elanikkonna ja 
elustandardi, liikmesriikide pealinnade 
vahelise kauguse ja tulemuslikkuse põhjal.
Tulemuslikkuse parameetri osakaal on 
25 % kogusummast kooskõlas lõigetes 7 ja 
8 osutatud kriteeriumidega.

6. Riikliku ameti hallatava artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud inimeste õppimisega 
seotud liikuvuse rahalised vahendid 
eraldatakse liikmesriigi elanikkonna ja nii 
päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva 
liikmesriigi elustandardi, liikmesriikide 
pealinnade vahelise kauguse ja 
tulemuslikkuse põhjal. Tulemuslikkuse 
parameetri osakaal on 25 % kogusummast 
kooskõlas lõigetes 7 ja 8 osutatud 
kriteeriumidega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) peamiste haridussektoritega seotud 
rahaliste vahendite jaotamine eesmärgiga 
tagada programmi lõpuks rahaliste 
vahendite eraldamine ulatuses, mis tagab 
märkimisväärse süsteemse mõju.

(b) peamiste haridussektoritega seotud 
rahaliste vahendite jaotamine eesmärgiga 
tagada programmi lõpuks rahaliste 
vahendite eraldamine ulatuses, mis tagab 
märkimisväärse süsteemse mõju ja aitab 
vältida meetmete kattuvust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks pidevale järelevalvele koostab 
komisjon hiljemalt 2017. aasta lõpuks
hindamisaruande, et hinnata eesmärkide 
saavutamise tõhusust, programmi mõjusust 
ja selle Euroopa lisaväärtust, võttes arvesse 
otsust programmi uuendamise, muutmise 

2. Lisaks pidevale järelevalvele koostab 
komisjon hiljemalt 2017. aasta 30. juuniks
hindamisaruande, et hinnata eesmärkide 
saavutamise tõhusust, programmi mõjusust 
ja selle Euroopa lisaväärtust, võttes arvesse 
otsust programmi uuendamise, muutmise 
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või katkestamise kohta. Hindamisaruandes 
käsitletakse lihtsustamise ulatust, selle 
sisest ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide 
jätkuvat asjakohasust ja ka meetmete
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetidesse. Ühtlasi 
võetakse arvesse hindamise tulemusi 
eelnevate programmide (elukestev õpe,
„Aktiivsed noored”, Erasmus Mundus ja 
teised rahvusvahelised 
kõrgharidusprogrammid) pikaajalise mõju 
kohta.

või katkestamise kohta. Hindamisaruandes 
käsitletakse lihtsustamise ulatust, selle 
sisest ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide 
jätkuvat asjakohasust ja ka meetmete 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetidesse. Ühtlasi 
võetakse arvesse hindamise tulemusi 
eelnevate programmide (elukestev õpe,
„Aktiivsed noored”, Erasmus Mundus ja 
teised rahvusvahelised 
kõrgharidusprogrammid) pikaajalise mõju 
kohta.

Selgitus

Kava kohaselt tuleb komisjoni hindamisaruanne programmi kohta esitada „hiljemalt 2017. 
aasta lõpuks”. Arvestades, et programmi võimalikuks muutmiseks selle aruande alusel kulub 
aega, tuleks teha ettepanek seada tähtajaks 2017. aasta keskpaik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Riigi ametiasutus jälgib ja kontrollib 
programmi haldamist riiklikul tasandil. 
Riigi ametiasutus teavitab komisjoni ja 
konsulteerib sellega õigel ajal enne otsuse 
langetamist, mis võib mõjutada 
programmi haldamist eelkõige riikliku 
asutuse poolt.

5. Riigi ametiasutus ja komisjon teevad 
riikliku ameti üle järelevalve ning 
kontrolli teostamisel koostööd ning 
teavitavad üksteist oma selles vallas 
võetud meetmetest.

Selgitus

Euroopa Komisjoni, riikliku ameti ja riigi ametiasutuse koostööalane tasakaal on paigast ära 
(ametiasutuste roll piirdub ameti riikliku kaasrahastamisega ning programmi riiklikul 
tasandil rakendamisel ilmnevate ebakõlade lahendamisega). Komisjon ja riigi ametiasutus 
peaksid olema võrdselt olulised ning tegema järelevalve ja kontrolli vallas koostööd. 
Seepärast tuleks arvesse võtta sätteid, mis on esitatud otsuses, millega loodi elukestva õppe 
programm.
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