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LÜHISELGITUS

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, luuakse raamistik ELi 
ühtekuuluvuspoliitikale aastatel 2014–2020.

Selles nähakse ette rahastamise koondamine Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetidele, 
milleks on arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. Lisaks esitatakse nende 
prioriteetidega kooskõlas olevate temaatiliste eesmärkide loetelu ja innustatakse tegema 
integreeritud programmitööd. 

Komisjon määratleb ühises strateegilises raamistikus peamised meetmed, mida võtta 
prioriteetide saavutamiseks, määrab kindlaks sihtrühmad ja toob näiteid meetmete kohta, 
kehtestades kõikide fondide (partnerlused, mitmetasandiline juhtimine, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine, mittediskrimineerimine, säästev areng jne) puhul kasutatavad 
põhimõtted. 

Käesolevas arvamuses soovitakse pöörata tähelepanu määruses kõige vähem käsitletud 
aspektidele, nagu noored, kultuur ja sport.

Noored

Noori käsitletakse IV lisas, milles on esitatud temaatilised eeltingimused, nende hulgas 
nimetatakse punktis 9 koolist väljalangemist, kõrgharidust ja elukestvat õpet. Seda teemat 
tuleks põhjalikumalt käsitleda ja teha praegu kriisi keskmes oleva põlvkonna vajadustest 
prioriteet ning kindlustada eelkõige, et liikmesriigid peaksid noorte probleemidega tegelevaid 
asutusi oma eelistatud partneriteks. 

Kultuuriaspekt

ELi toimimise lepingu artikli 167 lõikes 4 on märgitud, et „aluslepingute teiste sätete kohaselt 
tegutsedes võtab liit arvesse erinevaid kultuuriaspekte”. Kahjuks määruse ettepanekus 
ühtekuuluvuse kultuuriaspekte ei käsitleta. Selles ei mainita kultuuri panust kohalikku ja 
piirkondlikku arengusse, kuigi see on otseselt seotud hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja 
innovatsiooniga ning seega ka Euroopa 2020. aasta strateegiaga. Kultuuri mitmekülgne panus 
haridusse, õppimisse pädevuste ja oskuste arendamise kaudu, majanduse arengusse loome- ja 
kultuurimajanduse kaudu ning sotsiaalsesse kaasatusse ennetava tegevuse kaudu 
marginaalsetes kogukondades õigustab valdavalt kultuuriliste projektide lisamise 
kavandatavate meetmete hulka.

Sport

Sport võib olla oluline sotsiaalse ühtekuuluvuse ja võrdsete võimaluste edendamise vahend 
Euroopa ühiskonnas, nagu märgib Euroopa Parlament oma algatusraportis (2011/2087(INI)). 
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Seega tuleks teatavaid spordiprojekte käsitada ühe võimalusena toetada raskustes 
elanikkonnarühmi, võidelda kooli poolelijätmise ja diskrimineerimise vastu.

KOKKUVÕTE

Määruse ettepanekuga sisseviidud võimalus kasutada mitut struktuurifondi ühe projekti 
rahastamiseks on suur edasiminek ja soodustab kindlasti rahastatud meetmete jätkamist. Siiski 
oleks kasulik kasutada projektide ja nende tulemuste hindamiseks mitut näitajat, mis ei ole 
ainult kvantitatiivsed. Näiteks tegi komisjon programmi „Loov Euroopa” puhul ettepaneku 
võtta kasutusele näitajad ja andmebaasid, mis võimaldavad hinnata kultuurivaldkonna mõju 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule1.

Tuleb meeles pidada, et ühtekuuluvuspoliitika annab Euroopa kodanikele kõige 
käegakatsutavamaid tulemusi. Liikmesriikide ülesanne on teha projektist arusaadav ja 
kättesaadav õigusakt, mis suudaks vastata kodanike vajadustele ja tagada Euroopa Liidu 
tegevuse nähtavuse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, avaliku ja erasektori
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonda esindavate asutustega, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonide, eri 
valdkondades, nagu kultuur, haridus ja 
noored, tegutsevate partnerite,
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 

                                               
1 Mõjuhinnang, 23.11.2011, punkt 6.3, mis on lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele programmi 
„Loov Euroopa” kehtestamise kohta ja komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele raamprogrammi „Loov Euroopa” kohta.
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sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse, et lihtsustada 
juurdepääsu fondide vahenditele.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonna, kultuuri, hariduse, 
noorsoo ja spordi valdkonnas tegutsevad 
organisatsioonid ja valitsusvälised 
organisatsioonid ning võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teaduse, tehnoloogilise 
arendustegevuse, kultuuri- ja
loomesektorite ning innovatsiooni 
edendamine;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe
edendamine;

(6) keskkonnakaitse, looduspärandi kaitse
ja ressursside, sealhulgas ajaloo-, 
kultuuri-, kunsti- ja 
arhitektuuripärandiga seotud ressursside 
tõhusa kasutamise edendamine;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning
vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu 
võitlemine;

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse (10) investeerimine haridusse, kultuuri,
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ja pidevõppesse; oskustesse, pädevustesse, pidevõppesse, 
sealhulgas kutsekoolitusse, 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
digitaalsesse kirjaoskusse;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) kultuuripärandi edendamine ja 
kultuurilise mitmekesisuse kaitse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49 % 
hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike kultuuri-
ning sotsiaal-majanduslike huvide 
esindajad ja mille otsustamistasandil ei 
esinda avalik sektor ega ükski huvirühm 
üle 49 % hääleõigusest;

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke
ja vajaduse korral koostööd hõlmates.

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke, sotsiaalseid, 
kultuurilisi ja hariduslikke jooni,
koostööprojektide edendamist ja
piirkondadevahelise võrgustiku 
väljaarendamist hõlmates.
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel;

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine toimingute väljatöötamisel 
ja rakendamisel, võttes arvesse iga 
piirkonna sotsiaalseid ja kultuurilisi 
jooni, et töötada välja innovaatilised 
pädevused, mille abil luua kohalikul 
tasandil uusi töökohti;

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kohaliku arengu strateegia rakendamise 
ja toetust saanud toimingute järelevalve 
ning kohaliku arengu strateegiaga seotud 
hindamistegevus.

(g) kohaliku arengu strateegia rakendamise 
ja toetust saanud toimingute järelevalve 
ning kohaliku arengu strateegiaga seotud 
hindamistegevus, võttes arvesse meetmete 
kvaliteeti ja nende pikaajalisi tulemusi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning artiklis 5 osutatud
partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr vanuserühmade 
kaupa;

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr, tööhõive määr, 
haridustase ja rahvastikutihedus;

(b) enam arenenud piirkondade puhul 
abikõlbliku elanikkonna suurus, piirkonna 
jõukus, töötuse määr ja tööhõive määr
vanuserühmade kaupa, haridustase ja 
rahvastikutihedus;

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele,
noortele ja puudega inimestele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 6 – veerg 2 ja 3 – alapunkt 6.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid 



PE485.907v02-00 10/12 AD\904094ET.doc

ET

Muudatusettepanek

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid 

6.2 a Kultuuripärandi sektor: 
selliste projektide loomine, mille 
eesmärk on kaitsta, edasi viia, 
edendada ja arendada 
materiaalset ja 
mittemateriaalset 
kultuuripärandit.

– Riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil on 
olemas tõhusad vahendid, 
millega saab eelkõige 
väga eripärastes 
piirkondades muuta 
kultuuri majanduse 
arengu edendamise 
vahendiks, näiteks 
kultuuri- ja 
loomemajanduse ning 
turismi abil;
– selliste meetmete 
väljatöötamine, mille 
eesmärk on kasutada 
liidu kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust 
ning kogu elavat 
kultuuripärandit, et 
ületada probleemid 
seoses kultuurile 
juurdepääsuga, selles 
aktiivselt osalemisega ja 
sotsiaalse kaasatusega.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 8 – alapunkt 8.1 – veerg 3 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täitmise kriteeriumid Täitmise kriteeriumid 
– koolituste pakkumist, mis võimaldavad 
omandada valdkonnaüleseid pädevusi, 
soodustades sellega püsiva töökoha 
leidmist.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 9 – alapunkt 9.1 – veerg 3 – taane 2 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täitmise kriteeriumid Täitmise kriteeriumid 
– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, eelkõige kultuuri, kunsti ja 
spordi valdkonnas, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.
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