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Muudatusettepanek 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu
artikliga 11 peaksid Euroopa Liidu 
institutsioonid andma kodanikele ja 
esindusühendustele võimaluse teha 
teatavaks ja vahetada avalikult oma 
seisukohti liidu tegevuse kõigis 
valdkondades ning pidama 
esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga 
avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.

(1) Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu
artiklitega 10 ja 11 on igal kodanikul 
õigus osaleda liidu demokraatias ja
Euroopa Liidu institutsioonid peaksid
andma kodanikele ja esindusühendustele 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades ning pidama 
esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga 
avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
püüavad EL ja liikmesriigid tagada 
järgmisel aastakümnel majanduskasvu, 
tööhõive, tootlikkuse ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse.

(2) Kodanike täielik kaasamine Euroopa 
Liidu demokraatiasse ja Euroopa 
integratsiooni eeldab liidult järjestikusi 
ühismeetmeid kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega, et edendada põhivabadusi, 
inimõigusi ja demokraatiat, kultuurilist 
mitmekesisust, sallivust ja solidaarsust 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga. 

Or. fr



PE496.350v01-00 4/79 AM\912800ET.doc

ET

Muudatusettepanek 98
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
püüavad EL ja liikmesriigid tagada 
järgmisel aastakümnel majanduskasvu, 
tööhõive, tootlikkuse ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kodanike osalemise hõlbustamine 
Euroopa Liidu demokraatias eeldab 
liidult järjestikusi ühismeetmeid, et 
edendada põhivabadusi, inimõigusi ja 
demokraatiat, kultuurilist mitmekesisust, 
sallivust ja solidaarsust kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga. 

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

(3) Kuigi ELi kodakondsus ja sellest
tulenevad õigused on Euroopa Liidu 
põhiväärtus, jätavad Euroopa 
institutsioonid mitmesuguste majanduslike 
ja sotsiaalsete probleemide põhjuste ja ELi 
poliitika vahelise seose sageli selgelt ja 
tõhusalt esile toomata. Sellest tulenevalt on 
vaja analüüsida ja hinnata uuesti neid 
poliitikasuundi, võttes arvesse nii 
saavutusi Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse valdkonnas kui ka 
ebaõnnestumisi tõhusalt toimetulemisel 
majandus- ja eelkõige sotsiaalkriisiga,
mille all praegu paljud ELi liikmesriigid 
kannatavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Oma kodanike täieliku kaasamisega 
poliitika kujundamisse aitab liit 
tugevdada osaluse tunnet, mis 
tasakaalustaks kodanike tunnet, nagu ei 
suudaks liit kriisiga toime tulla ja nagu 
süveneks sotsiaalne ebavõrdsus, ning 
aitab esile tuua oma saavutused Euroopas 
rahu ja stabiilsuse, tarbija- ja 
keskkonnakaitse ning põhiõiguste 
edendamise vallas.
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata. 
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata. 

Or. it

Muudatusettepanek 103
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata. 
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata. 
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused tekitanud kodanikes alati 
tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.
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tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

Or. en

Selgitus

Programm on tehtud selleks, et kodanikud jõuaksid selgusele, millised need saavutused on. Ei 
ole põhjust siin saavutusi loetlema hakata.

Muudatusettepanek 104
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste
ja -vabaduste edendamise vallas tekitanud 
kodanikes alati tugevat ühtekuuluvustunnet 
ELiga.

Or. el

Muudatusettepanek 105
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga.

(3) Kuigi ELi kodakondsuse ja sellest 
tulenevate õigustega kaasneb objektiivselt 
selge lisaväärtus, jätab EL mitmesuguste 
majanduslike ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamise ja ELi poliitika vahelise seose 
sageli selgelt ja tõhusalt esile toomata.
Sellest tulenevalt ei ole muljetavaldavad 
saavutused Euroopas valitseva rahu ja 
stabiilsuse, pikaajalise jätkusuutliku 
arengu, stabiilsete hindade, tulemusliku 
tarbija- ja keskkonnakaitse ja põhiõiguste 
edendamise vallas tekitanud kodanikes 
alati tugevat ühtekuuluvustunnet ELiga, 
eriti kriisiaegadel, kui Euroopa ideaali 
hakkab ähvardab lämmatama hakata 
euroskepsis, mis kahjustab ühinenud 
Euroopa tulevikku.

Or. el

Muudatusettepanek 106
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
seosele ajaloo, Euroopa üldsuse 
ajalooteadlikkuse ja -teadmiste, 
identiteedi ning nende sotsiaalsete 
probleemide lahendamise vahel, millega 
liit veel kokku puutub, näiteks sallimatus, 
diskrimineerimine ja tegeliku leppimise 
puudumine rahvaste vahel. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, on 
vaja mitmesuguseid meetmeid ja
kooskõlastatud jõupingutusi nii 
riikidevahelisel kui ka ELi tasandil.
Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne
võimalus, tänu millele saavad kodanikud
otseselt mõjutada ELi õigusnormide 
kujundamist.

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda sellise liidu loomises, mis võtab 
rohkem arvesse nende ootusi ja muresid,
on vaja mitmesuguseid meetmeid, mis on 
suunatud kõigile liidu territooriumil 
elavatele isikutele ning millega nad 
kaasata riikidevahelistesse vahetustesse ja
koostöösse. Euroopa kodanikualgatus on 
võimalus, tänu millele saavad kodanikud 
mõjutada ELi õigusnormide kujundamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, on 
vaja mitmesuguseid meetmeid ja 
kooskõlastatud jõupingutusi nii 
riikidevahelisel kui ka ELi tasandil.
Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne
võimalus, tänu millele saavad kodanikud 
otseselt mõjutada ELi õigusnormide 
kujundamist.

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, on 
vaja mitmesuguseid meetmeid ja 
kooskõlastatud jõupingutusi nii 
riikidevahelisel kui ka ELi tasandil.
Euroopa kodanikualgatus on võimalus, 
tänu millele saavad kodanikud otseselt 
mõjutada ELi õigusnormide kujundamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 109
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, on 
vaja mitmesuguseid meetmeid ja 
kooskõlastatud jõupingutusi nii
riikidevahelisel kui ka ELi tasandil.
Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne 
võimalus, tänu millele saavad kodanikud 
otseselt mõjutada ELi õigusnormide 
kujundamist.

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, on 
vaja mitmesuguseid meetmeid ja 
kooskõlastatud jõupingutusi nii kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul kui ka
riikidevahelisel ja ELi tasandil. Euroopa 
kodanikualgatus on ainulaadne võimalus, 
tänu millele saavad kodanikud otseselt 
mõjutada ELi õigusnormide kujundamist.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks, et suurendada ELi kodanike 
osalust ELi asjades, tuleks programmis 
arvesse võtta ka Euroopa Parlamendi14. 
juuni 2012. aasta resolutsiooni avalike 
konsultatsioonide ja nende 
kättesaadavuse kohta kõigis liidu keeltes1, 
mille lõikes 2 nõutakse, et täielikult 
tunnustataks ja järgitaks kõigi liidu 
kodanike õigust pöörduda ELi 
institutsioonide poole kõigis ELi ametlikes 
keeltes, tagades selleks avalike
konsultatsioonide kättesaadavuse kõigis 
ELi ametlikes keeltes, kõigi 
konsultatsioonide võrdse käsitlemise ning 
selle, et konsultatsioonide vahel ei toimu 
keelelist diskrimineerimist.
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__________________
Vastuvõetud tekstid, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Muudatusettepanek 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta otsuses nr 
1904/2006/EÜ, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 programm
„Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa 
kodanikuaktiivsust, on sätestatud 
tegevuskava, mis on kinnitanud vajadust 
toetada jätkuvat dialoogi 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja
haldusüksustega ning toetada kodanike 
aktiivset kaasamist.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta otsuses nr 
1904/2006/EÜ, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 programm
„Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa 
kodanikuaktiivsust, on sätestatud 
tegevuskava, mis on kinnitanud vajadust 
toetada jätkuvat dialoogi 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja
riigiasutustega kõigil territoriaalsetel 
tasanditel ning toetada kodanike aktiivset 
kaasamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta otsuses nr 
1904/2006/EÜ, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 programm 
„Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa 
kodanikuaktiivsust, on sätestatud 
tegevuskava, mis on kinnitanud vajadust 

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta otsuses nr 
1904/2006/EÜ, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 programm 
„Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa 
kodanikuaktiivsust, on sätestatud 
tegevuskava, mis on kinnitanud vajadust 
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toetada jätkuvat dialoogi 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
haldusüksustega ning toetada kodanike 
aktiivset kaasamist.

toetada jätkuvat dialoogi 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
haldusüksustega ning toetada kodanike, 
eriti noorte aktiivset kaasamist.

Or. el

Muudatusettepanek 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vahehindamise aruanne, avalik 
internetikonsultatsioon ja kaks järjestikust 
konsultatsiooni sidusrühmadega kinnitasid, 
et nii kodanikuühiskonna organisatsioonid 
kui ka osalenud üksikisikud peavad uut 
programmi oluliseks ning see tuleks 
kehtestada, et mõju avalduks nii
organisatsioonide suutlikkuses kui ka 
üksikisikute suuremas huvi ELi asjade 
suhtes.

(6) Vahehindamise aruanne, avalik 
internetikonsultatsioon ja kaks järjestikust 
konsultatsiooni sidusrühmadega kinnitasid, 
et nii kodanikuühiskonna organisatsioonid 
kui ka osalenud üksikisikud peavad uut 
programmi oluliseks ning see tuleks 
kehtestada, et mõju avalduks 
organisatsioonide tasandil ning 
suurendataks kodanike teadlikkust ja huvi 
ELi asjade suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mõeldes projektide teemadele, nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, kultuuri, õiguse, meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse ja 

(7) Mõeldes projektide teemadele, nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, vabatahtliku tegevuse,
kultuuri, õiguse, meeste ja naiste 
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mittediskrimineerimise ning 
regionaalpoliitika vallas.

võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
ning regionaalpoliitika vallas.

Or. el

Muudatusettepanek 115
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mõeldes projektide teemadele, nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, kultuuri, õiguse, meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise ning 
regionaalpoliitika vallas.

(7) Mõeldes projektide teemadele ja nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, kultuuri, spordi, õiguse, 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise ning 
regionaalpoliitika vallas.

Or. el

Muudatusettepanek 116
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mõeldes projektide teemadele, nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, kultuuri, õiguse, meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise ning 
regionaalpoliitika vallas.

(7) Mõeldes projektide teemadele ja nende 
kaasatusele kohalikku ja piirkondlikku ellu 
ning sidusrühmade koosseisule peaks 
tekkima märkimisväärne sünergia teiste 
ELi programmidega eelkõige tööhõive, 
sotsiaalküsimuste, hariduse, 
noorsooküsimuste, kultuuri, spordi, õiguse, 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise ning 
regionaalpoliitika vallas.
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Or. fi

Muudatusettepanek 117
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid, 
sisaldades muu hulgas kodanike kohtumisi,
võrgustamist ja mitme sidusrühmaga 
ühisprojekte, kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle või küsimuste üle, mida kodanikud 
huvipakkuvaks peavad.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid ja selgitavaid
algatusi, algatusi, mis suurendaksid 
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institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

teadlikkust ELi institutsioonidest, nende 
ülesannetest ja nende tööst, ning arutelusid 
Euroopa poliitiliste küsimuste üle.

Or. el

Muudatusettepanek 119
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki ning edendama kriitilist 
ja konstruktiivset arutelu Euroopa 
tuleviku üle, algatusi, mis suurendaksid 
teadlikkust ELi institutsioonidest ja nende 
tööst, ning arutelusid Euroopa poliitiliste 
küsimuste üle.

Or. it

Muudatusettepanek 120
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
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sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis on mõeldud selleks, et me 
kunagi ei unustaks läinud aegade 
totalitaarseid režiime, algatusi, mis 
suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

Or. pl

Muudatusettepanek 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, eelkõige 
noorte seas, ning arutelusid Euroopa 
poliitiliste küsimuste üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide (8) „Avaliku elu kõigi aspektide 
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aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst,
sealhulgas külaskäike liidu 
institutsioonidesse ning arutelusid Euroopa 
poliitiliste küsimuste üle”.

Or. es

Muudatusettepanek 123
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst – näiteks 
Euroopa Ajaloo Majast, milles 
kajastatakse Euroopa edusamme ja 
Euroopa ühinemise protsessi 20. sajandil,
ning Euroopa institutsioonidest, kelle 
ülesandeks on lahendada probleeme, mis 
on tekkinud ametiasutuste suutmatusest 
rakendada ELi õigusakte nõuetekohaselt 
– ning arutelusid Euroopa poliitiliste 
küsimuste üle.

Or. el
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Muudatusettepanek 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle.

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 
sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevaid algatusi, 
algatusi, mis suurendaksid teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende tööst, ning 
arutelusid Euroopa poliitiliste küsimuste 
üle või piiriüleselt paljudele Euroopa 
kodanikele huvi pakkuvate teemade üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. 
aasta resolutsioonis Euroopa 
südametunnistuse ja totalitarismi kohta 
ning nõukogu 9.–10. juuni 2011 aasta 
järeldustes totalitaarsete režiimide poolt 
Euroopas toime pandud kuritegude kohta 
rõhutatakse, et on tähtis hoida elus 
minevikumälestusi, et minevikust edasi 
liikuda ja ehitada tulevikku, ning 
tõstetakse esile Euroopa Liidu rolli nende 
kuritegude kollektiivse mälestuse 
säilitamises, jagamises ja tutvustamises. 
Seetõttu tuleks arvesse võtta ka 
olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu, 
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Euroopa identiteedi ja liidu liimesriike 
ühendavate väärtuste vahel.

Or. fi

Muudatusettepanek 126
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) On soovitav ja ühtlasi asjakohane, et 
rahalised vahendid jaotataks programmi 
kahe jaotise vahel selliselt, et töö 
eurooplaste ühise pärandiga ning nii 
kannatuste kui ka edusammudega seotud 
kollektiivsete mälestuste jagamine aitaks 
kaasa Euroopa kodanikukultuuri 
kujunemisele, kusjuures neile lisanduksid 
otsesed meetmed, mille eesmärk 
programmi raames on soodustada 
kodanikuosalust.

Or. fi

Muudatusettepanek 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Liidu järjestikused 
laienemised ning vanad ja uued 
rändevood koos suurema liikuvuse ja 
tihedamate kontaktidega inimeste vahel 
on põhjustanud suure kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse ELis. 
Kodanikuõiguste kasutamine põhineb 
vastastikusel mõistmisel, mis on 
esmatähtis nii demokraatia ja sotsiaalse 
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ühtekuuluvuse tugevdamiseks kui ka 
rassismi, ksenofoobia ja sallimatuse vastu 
võitlemiseks. Seega on kõige olulisem 
edendada tegevusi, millega soodustatakse 
ja laiendatakse kultuuridevahelist 
dialoogi ning kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse austamist kooskõlas 
UNESCO kultuuri väljendusvormide 
mitmekesisuse kaitset ja edendamist 
käsitleva 2005. aasta konventsiooniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Haridusel, sealhulgas vabaharidusel 
ja informaalsel õppimisel on otsustavalt 
tähtis roll nii kodanikuaktiivsust 
edendavas hariduses kui ka 
kodanikuõiguste teostamisel, sest selline 
õpe ja haridus soodustab isikute 
emantsipatsiooni, solidaarsust ja 
vastastikust mõistmist ning suurendab 
sotsiaalset ühtekuuluvust. Seega on 
äärmiselt oluline tõsta teadlikkust 
Euroopa institutsioonidest ka kõige 
nooremate seas ning edendada 
vabatahtliku tegevuse tunnustamist, 
väärtustada vabatahtliku töö kaudu 
saadud oskusi ja võimeid ning eemaldada 
takistused piiriüleselt koostöölt. Samuti 
peaks Euroopa assotsiatsiooni staatuse 
tunnustamine lihtsustama piiriüleste 
projektide arendamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Suurema mõju ja pikaajalise 
jätkusuutlikkuse huvides peaks
programmi horisontaalmõõde tagama 
tulemuste väärtustamise ja ülekantavuse. 
Selle saavutamiseks peaksid ettevõetavad 
toimingud olema selgelt seotud Euroopa 
poliitilise programmiga ning neist tuleks 
asjakohaselt teavitada.

(9) Programmi horisontaalmõõde tagab 
kodanike kõigi nende toimingute, 
debattide ja projektide väärtustamise ja 
ülekantavuse, millel on selge seos Euroopa 
poliitilise programmiga, soodustab 
kodanike osalust liidu otsustusprotsessis 
ja aitab edendada kodanikuosaluse 
kultuuri. Lisaks on see ülimalt tähtis 
selleks, et soodustada meetmeid, mille 
eesmärk on tõhustada kultuuridevahelist 
dialoogi ning järgida kultuurilist ja 
keelelist mitmekesisust vastavalt 2005.
aastal vastu võetud UNESCO kultuuri 
väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja 
edendamise konventsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Suurema mõju ja pikaajalise 
jätkusuutlikkuse huvides peaks programmi 
horisontaalmõõde tagama tulemuste 
väärtustamise ja ülekantavuse. Selle 
saavutamiseks peaksid ettevõetavad 
toimingud olema selgelt seotud Euroopa 
poliitilise programmiga ning neist tuleks 
asjakohaselt teavitada.

(9) Suurema mõju ja pikaajalise 
jätkusuutlikkuse huvides peaks programmi 
horisontaalmõõde tagama tulemuste 
väärtustamise ja ülekantavuse. Selle 
saavutamiseks tuleks ettevõetavatest 
toimingutest teavitada asjakohaselt ja 
kõigis liidu keeltes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 131
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
kõigi liikmesriikide kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tasakaalustatud integreerimisele 
riikidevahelistesse projektidesse ja 
tegevustesse, võttes sealjuures arvesse 
keelte paljusust ELis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegevusele ja meetmetele tuleks toetusi anda taotluse kvaliteedist, mitte geograafilistest 
näitajatest lähtudes.

Muudatusettepanek 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõigi 
liikmesriikide kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tasakaalustatud integreerimisele 
riikidevahelistesse projektidesse ja 
tegevustesse, võttes sealjuures arvesse
keelte paljusust ELis.

(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõigi 
liikmesriikide kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tasakaalustatud integreerimisele 
riikidevahelistesse projektidesse ja 
tegevustesse, austades keelte paljusust 
ELis.

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõigi 
liikmesriikide kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tasakaalustatud integreerimisele 
riikidevahelistesse projektidesse ja 
tegevustesse, võttes sealjuures arvesse 
keelte paljusust ELis.

(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõigi 
liikmesriikide kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tasakaalustatud integreerimisele 
riikidevahelistesse projektidesse ja 
tegevustesse, võttes sealjuures arvesse 
keelte paljusust ja kultuurilist 
mitmekesisust ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ülemeremaadest või 
-territooriumidelt pärit ja Euroopa 
kodakondsust omavate füüsiliste isikute 
osalust ning nende maade või 
territooriumide avaliku ja/või erasektori 
organisatsioonide ja institutsioonide 
osalust tuleks hinnata ja edendada, et 
tugevdada sidet liiduga ja levitada ELi 
väärtusi kõige tõhusamalt nendel liidu 
aladel maailmas.

Or. fr

Selgitus

Ülemeremaade ja -territooriumide elanikel peaks ELi kodanikena olema võimalus 
programmis osaleda. Vastavalt hiljutisele otsusele anda ülemeremaadele ja 
-territooriumidele assotsieerunud liikme staatus, saavad need riigid osaleda kõigis ELi 
programmides.
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Muudatusettepanek 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nii ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
võimalikud kandidaatriigid, kes saavad 
kasu ühinemiseelsest strateegiast, kui ka 
Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 
osalistest EFTA riigid võivad osaleda ELi 
programmides vastavalt nendega sõlmitud 
lepingutele.

(11) Nii ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
võimalikud kandidaatriigid, kes saavad 
kasu ühinemiseelsest strateegiast, kui ka 
Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 
osalistest EFTA riigid ja Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riigid võivad 
osaleda ELi programmides vastavalt 
nendega sõlmitud lepingutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatud vahendid 
aitavad katta ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamist, kuivõrd need on 
seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 137
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatud vahendid 
aitavad kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldiste eesmärkidega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Programmi tuleks koostöös komisjoni 
ja liikmesriikidega korrapäraselt seirata ja 
sõltumatult hinnata, et võimaldada 
meetmete korrakohaseks rakendamiseks 
vajalikku kohandamist.

(14) Programmi tuleks koostöös komisjoni 
ja liikmesriikidega ning kõigi 
sidusrühmade esindajaid kaasates
korrapäraselt seirata ja sõltumatult hinnata, 
et võimaldada meetmete korrakohaseks 
rakendamiseks vajalikku kohandamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Liidu finantshuve tuleks 
kogu kulutsükli vältel kaitsta 
proportsionaalsete meetmete kaudu, mis 
hõlmavad rikkumiste ärahoidmist, 
avastamist ja uurimist, samuti 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 

(15) Euroopa Liidu finantshuve tuleks 
kogu kulutsükli vältel kaitsta 
proportsionaalsete meetmete kaudu, nagu 
on sätestatud liidu aastaeelarve suhtes 
kohaldatavates finantseeskirjades.
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tagasinõudmist ning vajaduse korral 
karistusi.

Or. en

Selgitus

Kõik meetmed on kirjas uutes finantseeskirjades. Käesoleva muudatusettepanekuga 
ajakohastatakse ja lühendatakse sõnastust vastavalt uutele finantseeskirjadele.

Muudatusettepanek 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure
mõjujõuga projekte, eriti projekte, mis on 
otseselt seotud ELi poliitikaga ja mille 
kaudu osaletakse ELi poliitilise 
päevakorra kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist.

(16) Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
keskmise ja väikese mõjujõuga 
projektidele, isegi kui need ei ole 
laiaulatuslikud, eelkõige projektidele 
liikmesriikides, kus kodanikuühiskonna 
tegevus on madalal tasemel või kodanike 
ja poliitiline osalus on väike. Programmis 
osalemiseks peamine valikukriteerium 
peaks olema piiriülene mõõde ja kodanike 
osalus. Usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtte kohaselt tuleks programmi 
rakendamist veelgi lihtsustada, kasutades 
ühekordseid makseid, kindlasummalist 
rahastamist ja ühikukulu määrade 
kohaldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure 
mõjujõuga projekte, eriti projekte, mis on 
otseselt seotud ELi poliitikaga ja mille 
kaudu osaletakse ELi poliitilise päevakorra 
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist.

(16) Toetuste andmisel pööratakse erilist 
tähelepanu suure mõjujõuga projektidele, 
eriti projektidele, mis on otseselt seotud
liidu poliitikaga ja mille kaudu osaletakse
liidu poliitilise päevakorra kujundamises.
Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
kohaselt tuleks programmi rakendamist 
veelgi lihtsustada, nii et see võimaldaks 
kaasata väikesemahulisi projekte ja 
raskesti ligipääsetavaid rühmi, muu 
hulgas kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist. Finantsmääruse 
raames tuleks vajadusel kaaluda 
vabatahtliku töö kaasamist 
kaasrahastamise alusel, projektide 
eelrahastamist, kaasrahastamise künniste 
ja mahtude vähendamist, kaheastmelist 
projektitaotluste esitamist ja suuremat 
tähtaegade valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure 
mõjujõuga projekte, eriti projekte, mis on
otseselt seotud ELi poliitikaga ja mille 
kaudu osaletakse ELi poliitilise päevakorra 
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist.

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure 
mõjujõuga projekte hoolimata nende 
suurusest, või suurt potentsiaali omavaid 
projekte, eriti neid, mis on seotud liidu
poliitikaga või küsimustega, mida 
kodanikud enda jaoks kõige 
huvipakkuvamaks peavad ja mille kaudu 
osaletakse liidu poliitilise päevakorra 
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades kombinatsiooni ühekordsetest 
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maksetest, kindlasummalisest 
rahastamisest ja ühikukulu määrade
kohaldamisest, nii et rohkem võetaks 
arvesse projektide tegelikke kulusid, eriti 
projektide erikulusid, mis tulenevad nende 
geograafilisest asukohast.

Or. fi

Muudatusettepanek 143
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure 
mõjujõuga projekte, eriti projekte, mis on
otseselt seotud ELi poliitikaga ja mille 
kaudu osaletakse ELi poliitilise päevakorra 
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist.

(16) Toetuste andmisel eelistatakse suure 
mõjujõuga projekte hoolimata nende 
suurusest, või suurt potentsiaali omavaid 
projekte, eriti neid, mis on seotud liidu
poliitikaga või küsimustega, mida 
kodanikud enda jaoks kõige 
huvipakkuvamaks peavad ja mille kaudu 
osaletakse liidu poliitilise päevakorra 
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist, nagu liidu 
aastaeelarve suhtes kohaldatavates 
finantseeskirjades on sätestatud madala 
maksumusega toetuste kohta.
Tegevustoetuste saajatel peab olema 
võimalus valida kindlasummalise 
rahastamise ja eelarvepõhise rahastamise 
vahel.

Or. en

Selgitus

Kõik lihtsustused, mis puudutavad ühekordseid makseid jm, on sätestatud uutes 
finantseeskirjades. Vältimaks paljude kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamise 
aluse ohustamist, tuleks uues programmis säilitada valikuvõimalus kindlasummalise 
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rahastamise ja eelarvepõhise rahastamise vahel. Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 
Kultuuri Täitevasutuse kurtmine suure töökoormuse üle ei tohiks anda alust kogu rahastamise 
muutmiseks kindlasummaliseks.

Muudatusettepanek 144
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Selleks, et tagada võimalikult 
laialdane osalemine programmis 
„Kodanike Euroopa”, peaks komisjon 
avaldama selgesõnalised kutsed, mis 
sisaldaksid läbipaistvalt selgeid nõudeid, 
et hõlbustada kodanikel otsetaotluste 
esitamist.

Or. el

Muudatusettepanek 145
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tugevdada ajaloolist mälu ja suurendada 
kodanike osalussuutlikkust Euroopa 
Liidu tasandil.

– tugevdada jõupingutusi, et kodanikud 
liitu paremini mõistaksid ja sellesse 
panustaksid, nii et see hõlmaks muu 
hulgas ajaloolise mälu ülekandmist ja
ühise ajaloo tunnetuse väljakujundamist.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Isabelle Thomas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tugevdada ajaloolist mälu ja 
suurendada kodanike osalussuutlikkust 
Euroopa Liidu tasandil.

– edendada Euroopa kodakondsust ning 
parandada tingimusi selleks, et suureneks
kodanike osalus liidu tasandil ning et nad 
paremini mõistaksid liidu meetmeid ja 
poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tugevdada ajaloolist mälu ja suurendada
kodanike osalussuutlikkust Euroopa Liidu
tasandil.

– tugevdada kodanike osalust liidu
demokraatias;

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tugevdada ajaloolist mälu ja suurendada 
kodanike osalussuutlikkust Euroopa Liidu 
tasandil.

– tugevdada ajaloolist mälu, edendada 
kultuurilises mitmekesisuses ühtset 
Euroopat ja suurendada kodanike 
osalussuutlikkust Euroopa Liidu tasandil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edendada kontakte, kultuuridevahelist 
dialoogi ja vastastikust mõistmist 
kodanike vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõsta teadlikkust Euroopa Liidu ajaloost
ja institutsioonidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, ühise
ajaloo, ühiste väärtuste ja ühise identiteedi
tähtsust ning suurendada teadlikkust liidu 
eesmärkidest, milleks on rahu, oma 
väärtuste, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ja oma rahva heaolu 
edendamine, tehes seda arutelude, 
mõttetöö ja võrgustike loomise kaudu ning 
viies kokku inimesi kohalikest 
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kogukondadest üle Euroopa, et nad 
jagaksid ja vahetaksid kogemusi ning 
õpiksid ajaloost;

Or. fi

Muudatusettepanek 152
Isabelle Thomas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, ühise 
ajaloo ja väärtuste tähtsust ning 
suurendada teadlikkust liidu
eesmärkidest, milleks on rahu, oma 
väärtuste, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning oma inimeste heaolu 
edendamine tegevuse, mõttetöö ja
võrgustike loomise kaudu ning viies 
üksteisega kokku inimesi kohalikest 
kogukondadest üle Euroopa, et nad 
jagaksid ja vahetaksid kogemusi ning 
õpiksid ajaloost.

Or. en

Selgitus

Sõna „arutelu” kasutamine kitsendaks tarbetult programmi rakendusala.

Muudatusettepanek 153
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja

1. tõsta teadlikkust Euroopa ajaloost ja
liidu institutsioonidest arutelude, mõttetöö 
ja kontaktide loomise elavdamise kaudu;
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kontaktideloomise elavdamise kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, kultuuripärandi, identiteedi 
ja eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja
kontaktide loomise elavdamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Georgios Papanikolaou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja kontaktide 
loomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, kultuuri, identiteedi ja 
eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja
kontaktide loomise elavdamise kaudu.

Or. el

Muudatusettepanek 156
Lorenzo Fontana

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

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, kohaliku ja piirkondliku
identiteedi ja eesmärgi tähtsust arutelude, 
mõttetöö ja kontaktideloomise elavdamise 
kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja
kontaktideloomise elavdamise kaudu;

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust ning edendada teadmisi Euroopa 
kodanikuks olemisest arutelude, mõttetöö 
ja kontaktide loomise elavdamise kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi 
tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa 
Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärkide
tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu, et 
soodustada kogu Euroopa kodanike ja 
ühenduste vastastikust lähenemist.

Or. es
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Muudatusettepanek 159
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edusammude mõõtmisel lähtutakse 
otseste ja kaudsete toetusesaajate arvust, 
projektide kvaliteedist ja esmataotlejate 
osakaalust;

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. suurendada sallivust ja vastastikust 
mõistmist, eelkõige kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse austamise ning 
kultuuridevahelise dialoogi edendamise 
kaudu kõigi liidu territooriumil elavate 
isikute vahel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. julgustada ELi tasandil demokraatlikku 
kodanikuosalust, suurendades kodanike 

2. julgustada ja soodustada kodanike 
osalemist liidu otsuste tegemises ning 



PE496.350v01-00 36/79 AM\912800ET.doc

ET

arusaamist ELi poliitiliste otsuste 
tegemise protsessidest ja toetades 
ühiskondliku aktiivsuse ja vabatahtliku 
tegevuse võimalusi ELi tasandil.

edendada kodanikuosaluse kultuuri, 
sealhulgas demokraatia toimimise uute 
viiside ja vahendite väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. julgustada ELi tasandil demokraatlikku 
kodanikuosalust, suurendades kodanike 
arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise 
protsessidest ja toetades ühiskondliku 
aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse
võimalusi ELi tasandil.

2. julgustada demokraatlikku 
kodanikuosalust otse või kodanikke 
esindavate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kaudu, suurendades 
kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste 
tegemise protsessidest ja osalust nendes 
ning toetades vabatahtliku tegevuse
arengut ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegevuse tunnustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. julgustada ELi tasandil demokraatlikku 
kodanikuosalust, suurendades kodanike 
arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise 
protsessidest ja toetades ühiskondliku 
aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse 
võimalusi ELi tasandil.

2. lähendada Euroopa kodanikke, 
edendada kultuuridevahelist dialoogi ja
julgustada ELi tasandil demokraatlikku 
kodanikuosalust, suurendades kodanike 
arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise 
protsessidest ja toetades ühiskondliku 
aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse 
võimalusi ELi tasandil.
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Or. fr

Muudatusettepanek 164
Mitro Repo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edusammude mõõtmisel lähtutakse 
otseste ja kaudsete toetusesaajate arvust, 
sellest, kuidas toetusesaajad ELi ja selle 
institutsioone tajuvad, projektide 
kvaliteedist ja esmataotlejate osakaalust.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. tugevdada kultuuri ja ajaloolise 
mäluga seotud riiklike institutsioonide 
koostööd.

Or. pl

Muudatusettepanek 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ajalooline mälu ja Euroopa (a) Euroopa ajalugu ja 
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kodakondsus kultuuridevaheline dialoog

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Ajalooline mälu ja Euroopa 
kodakondsus”, 

(a) ajalooline mälu ning ühise ajaloo ja 
kuuluvuse tunde kasvatamine, oma 
inimeste rahu, ühiste väärtuste ja heaolu 
edendamine ning ühes sellega 
lugupidamise suurendamine oma 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
vastu, soodustades arutelusid, 
mõttetegevust, võrgustamist ja 
ühiskondlikke projekte, mille eesmärk on 
viia kokku inimesi kohalikest 
kogukondadest üle Euroopa, et nad 
jagaksid ja vahetaksid kogemusi,

Or. en

Muudatusettepanek 168
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Demokraatlik kaasatus ja 
kodanikuosalus”

(b) Euroopa kodakondsuse edendamine 
kodanike osaluse kaudu liidu 
otsustusprotsessis, sealhulgas uute 
demokraatlike menetluste ja vahendite 
väljatöötamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) demokraatlik kaasatus ja 
kodanikuosalus

(b) Euroopa kodakondsus, demokraatlik 
kaasatus ja kodanikuosalus

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Demokraatlik kaasatus ja 
kodanikuosalus”

(b) „Demokraatliku kaasatuse, 
kodanikuosaluse ja liitu kuulumise tunde 
tugevdamine”

Or. es

Muudatusettepanek 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) demokraatlik kaasatus ja
kodanikuosalus

(b) demokraatlik kaasatus, 
kultuuridevaheline dialoog ja 
kodanikuosalus

Or. fr
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Muudatusettepanek 172
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Oma eesmärkide saavutamiseks 
rahastatakse programmi raames muu 
hulgas järgmist liiki toiminguid, mida 
viiakse ellu riikidevahelisel tasandil või 
millel on selge Euroopa mõõde:

2. Oma eesmärkide saavutamiseks 
rahastatakse programmi raames muu 
hulgas järgmist liiki toiminguid, mida 
viiakse ellu riikidevahelisel tasandil või 
millel on Euroopa mõõde:

Or. fi

Muudatusettepanek 173
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanike kohtumised, sõpruslinnade 
tegevus;

– sõpruslinnad;

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanike koostööprojektid 
kodakondsuse valdkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 175
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike 
loomine ja käigushoidmine;

– riikidevaheliste partnerluste ning 
eraisikute ja mittetulundusühenduste
võrgustike loomine ja käigushoidmine;

Or. de

Muudatusettepanek 176
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike 
loomine ja käigushoidmine;

– riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike 
ning kodanikuühiskonna 
koostööplatvormide loomine ja 
käigushoidmine;

Or. el

Muudatusettepanek 177
Chrysoula Paliadeli

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riigi tasandil võetavad meetmed, 
millega parandada kohalike, 
piirkondlike ja riiklike asutuste, 
kodanikuühiskonna ja 
massiteabevahendite koostööd, et 
tõsta teadlikkust Euroopa Liidu 
poliitika mõjust riiklikule ja 
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kohalikule poliitikale; 

Or. el

Muudatusettepanek 178
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

– Piiriüleselt tegutsevate organisatsioonide 
toetamine, sealhulgas struktuuritoetuste 
abil;

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide – näiteks 
rahvusvaheline Euroopa Liikumine, 
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Euroopa hariduse ja koolituse võrgustik 
(EUNET), Association Jean Monnet ja 
Centre européen Robert Schuman –
toetamine, nagu on kindlaks määratud 
määruse XX/2012 [finantsmäärus] 
rakenduseeskirjade artiklis …;

Or. en

Selgitus

Nimetatud organisatsioonid kujutavad endast kodanikuühiskonna ühendusi, mille tegevuse 
eesmärk on edendada Euroopa integratsiooni ideed või mis on seotud Euroopa Liidu loojate 
mälestuspaikadega. Nende organisatsioonide ja nende organisatsioonide liikmete tegevus 
vastab juba iseenesest programmi üldeesmärkidele.

Muudatusettepanek 181
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

– struktuuriabi organisatsioonidele, 
sealhulgas järgmistele 
organisatsioonidele:

Or. en

Muudatusettepanek 182
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa huvides tegutsevad Euroopa 
võrgustikud:

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 (uus) – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* rahvusvaheline Euroopa Liikumine

Or. en

Muudatusettepanek 184
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 (uus) – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* Euroopa hariduse ja koolituse võrgustik 
(EUNET)

Or. en

Muudatusettepanek 185
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa huvides tegutsevad Euroopa 
hariduskeskused:

Or. en

Muudatusettepanek 186
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 a (uus) – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* Association Jean Monnet

Or. en

Muudatusettepanek 187
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 3 – alataane 1 a (uus) – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

* Centre européen Robert Schuman 

Or. en

Muudatusettepanek 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

– arutelud ja uuringud Euroopa ajaloo ja 
Euroopa integratsiooni teemal;

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo ja Euroopa integratsiooni
seisukohast määrava tähtsusega hetkede 
kohta muu hulgas selleks, et hoida
elavana mälestus totalitaarsete režiimide, 
näiteks natsismi ja stalinismi võimu all 
toime pandud kuritegudest ning 
koloniaalrežiimide poolt sooritatud 
kuritegudest, kuid ka selleks, et 
soodustada mõttetegevust ja tegevust 
vastastikuse mõistmise, lugupidamise ja 
rahu edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi, fašismi ja 
stalinismi kuritegudest ning kõikidest 
diktatuuridest, mille all Euroopa on 
kannatanud;

Or. es

Muudatusettepanek 191
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja kommunismi, 
sealhulgas stalinismi kuritegudest;

Or. pl

Muudatusettepanek 192
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja samuti
stalinismi kuritegudest;

Or. it

Muudatusettepanek 193
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

arutelud/uuringud ja ettekanded Euroopa 
ajaloo seisukohast määrava tähtsusega 
hetkede kohta eelkõige selleks, et hoida 
alal mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest;

– arutelud/uuringud ja ettekanded 
Euroopa ajaloo seisukohast 
määrava tähtsusega hetkede kohta 
eelkõige selleks, et hoida alal 
mälestused natsismi ja stalinismi 
kuritegudest – lõppeesmärgiga 
säilitada Euroopas rahulik 
kooseksisteerimine;



PE496.350v01-00 48/79 AM\912800ET.doc

ET

Or. el

Muudatusettepanek 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mälestamised, arutelud ja oluliste 
kohtade ning arhiivide kasutamine 
teadlikkuse tõstmiseks Euroopa 
koloniaalajaloost ja ususõdadest, 
kokkupõrgetest Euroopa eri rahvuste 
vahel ja natsismi (mida ei tohi selle erilise 
püüdluse tõttu hävitada terved rassid või 
inimrühmad mingil juhul alahinnata), 
stalinismi ja totalitaarsete režiimide, 
eelkõige fašistike ja sõjaliste režiimide 
mõjust;

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– algatused eakate inimeste kaasamiseks 
eesmärgiga hoida elavana mälestus 
Euroopa ajaloo tähtsündmustest; 

Or. el

Muudatusettepanek 196
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõige 2 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tähtsate ajaloosündmuste mälestamine 
ja nende kohta teadmiste levitamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 197
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nende organisatsioonide toetamine, kes 
aitavad välja tuua ajaloolist tõde;

Or. pl

Muudatusettepanek 198
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– analüüsid, et selgitada eriti noorte 
hulgas üha suurenevaid kahtlusi 
Euroopa ideede suhtes ning seda, 
kuidas euroskepsise tõusule vastu 
seista;

Or. el
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Muudatusettepanek 199
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– algatused, et suurendada teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende toimimisest;

– algatused, et teha ELi struktuur ja liidu 
institutsioonide toimimine arusaadavaks 
suuremale hulgale kodanikest;

Or. de

Muudatusettepanek 200
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– algatused, et suurendada teadlikkust ELi 
institutsioonidest ja nende toimimisest;

– algatused, et suurendada teadlikkust 
ELi institutsioonidest ja nende 
toimimisest ning anda rohkem 
teavet Euroopa kodakondsusega 
seotud õiguste ja kohuste kohta 
ning inimõiguste kohta üldiselt;

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadlikkuse tõstmise algatused, et 
võidelda diskrimineerimise ja 
ksenofoobia vastu;

Or. el
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Muudatusettepanek 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– haridusprogrammid kõigi tasandite 
haridusasutustes, alates kõige 
noorematest

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmed, mis kasutavad ära toetatud 
algatuste tulemusi ja väärtustavad neid;

– meetmed, mis aitavad suurendada 
programmi mõju ja tuntust ning meetmed, 
mis kasutavad ära toetatud algatuste 
tulemusi ja väärtustavad neid;

Or. ro

Muudatusettepanek 204
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

meetmed, mis kasutavad ära toetatud 
algatuste tulemusi ja väärtustavad neid;

– meetmed, mis kasutavad ära toetatud 
algatuste tulemusi ja väärtustavad neid
ning millega tõstetakse esile 
mitmesuguste organisatsioonide ja 
asutuste häid tavasid;

Or. el
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Muudatusettepanek 205
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– uuringud kodakondsuse ja
kodanikuosalusega seotud teemadel;

uuringud kodakondsuse, kodanikuosaluse
ja vabatahtliku tegevusega seotud 
teemadel;

Or. it

Muudatusettepanek 206
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– probleemide lahendamisega 
tegelevate institutsioonide ja sel 
eesmärgil rakendatavate meetmete 
– näiteks Solvit, Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomisjon ja 
Euroopa Ombudsman –
tähtsustamine;

Or. el

Muudatusettepanek 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides.

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride ja uurimiskeskuste
toetamine liikmesriikides.
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Or. fr

Muudatusettepanek 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides.

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides.

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides, mille puhul tuleb enne 
uuendamist või pikendamist hinnata 
põhjalikult saavutatud tulemusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kultuuriasutuste koostöö ajaloonäituste 
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vahetamisel;

Or. pl

Muudatusettepanek 211
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seminarid

Or. fi

Muudatusettepanek 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid; (a) liikmesriigid ja nende ülemeremaad ja 
-territooriumid, mille loetelu on esitatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas;

Or. fr

Selgitus

Ülemeremaade ja -territooriumide elanikel peaks ELi kodanikena olema võimalus 
programmis osaleda. Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsuse kohaselt on 
ülemeremaadel ja -territooriumidel õigus osaleda kõigis ELi programmides.

Muudatusettepanek 213
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
võimalikud kandidaatriigid, kooskõlas 
üldpõhimõtete ja -tingimuste ning 
menetlustega nende riikide osalemiseks 
ELi programmides, mis on kehtestatud 
vastavate raamlepingute, 
assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 
lepingutega;

b) ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
võimalikud kandidaatriigid, kooskõlas 
üldpõhimõtete ja -tingimuste ning 
menetlustega nende riikide osalemiseks 
ELi programmides, mis on kehtestatud 
vastavate raamlepingute, 
assotsiatsiooninõukogu otsuste või sarnaste 
lepingutega; rahastatavad projektid ja 
programmid peavad olema vastavuses ja 
kooskõlas selliste ELi põhimõtete ja 
väärtustega nagu heanaaberlikud suhted, 
koostöö, leppimine ja vastastikune 
lugupidamine riikide vahel;

Or. el

Muudatusettepanek 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Euroopa naabruspoliitikaga 
hõlmatud riigid.

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa
kodakondsust ja integratsiooni, 
kultuuridevahelist dialoogi ja 
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organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid 
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna 
organisatsioonid (nt ohvrite ühendused) 
ning haridus- ja teadusasutused.

kodanikevahelist üksteisemõistmist
edendavad sidusrühmad, eelkõige 
kohalikud ja piirkondlikud asutused ja
kodanikuühiskonna organisatsioonid, eriti 
kultuuriasutused, noorteühendused,
haridus- ja teadusasutused ning kodanike 
rühmad.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad,
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

Programmis võivad osaleda kõik
sidusrühmad, kes edendavad Euroopa 
integratsiooni või aitavad säilitada ELi 
riikide ajalugu ja selle mõju ELi riikide 
kodanikele – eelkõige kohalikud asutused 
ja organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

Or. pl

Muudatusettepanek 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
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uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt vabatahtlikud ühendused ja ohvrite 
ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

Or. es

Muudatusettepanek 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 
muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused), haridus- ja 
teadusasutused, kultuuriasutused ning 
ajaloo uurimise asutused.

Or. pl

Muudatusettepanek 219
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad ja 

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa 
integratsiooni edendavad sidusrühmad, 
eelkõige kohalikud asutused ja 
organisatsioonid, Euroopa poliitika 
uurimisega tegelevad organisatsioonid
(ekspertrühmad), kodanike rühmad, VVOd
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muud kodanikuühiskonna organisatsioonid
(nt ohvrite ühendused) ning haridus- ja 
teadusasutused.

ja muud kodanikuühiskonna 
organisatsioonid (nt ohvrite ühendused) 
ning haridus- ja teadusasutused. Komisjon 
peaks tagama haldusmenetluste 
lihtsustamise, et lihtsustada programmile 
juurdepääsu.

Or. it

Muudatusettepanek 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab, et komitee liikmete 
hulka kuuluvad eri kodanikuühiskonna 
esindajad, eelkõige noorteühendustest ja 
rahvahariduse liikumistest, aga ka 
kohalike ametivõimude esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab korrapärast dialoogi 
programmi abisaajate ning asjaomaste
sidusrühmade ja ekspertidega.

Komisjon peab korrapärast dialoogi 
programmi abisaajate ning asjaomaste
partnerite ja ekspertidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab järjepidevuse ja 
vastastikuse täiendavuse käesoleva 
programmi ja ELi teiste 
tegevusvaldkondade vahendite vahel, eriti 
hariduse, kutseõppe, kultuuri, spordi, 
põhiõiguste ja -vabaduste, sotsiaalse 
kaasamise, soolise võrdõiguslikkuse, 
diskrimineerimisvastase võitluse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni, 
laienemispoliitika ning Euroopa Liidu 
välistegevuse vahel.

Komisjon tagab järjepidevuse ja 
vastastikuse täiendavuse käesoleva 
programmi ja ELi teiste 
tegevusvaldkondade vahendite vahel, eriti 
hariduse, kutseõppe, kultuuri, spordi, 
põhiõiguste ja -vabaduste, sotsiaalse 
kaasamise, soolise võrdõiguslikkuse, 
diskrimineerimisvastase võitluse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni, 
laienemispoliitika, naabruspoliitika, 
eelkõige selle piiriülese suuna ning 
Euroopa Liidu välistegevuse vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi eluviimiseks ettenähtud 
rahastamispakett on 229 miljonit eurot.

1. Programmi eluviimiseks ettenähtud 
rahastamispakett on vähemalt 229 miljonit 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatud vahendid 

välja jäetud
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aitavad katta ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamist, kuivõrd need on 
seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

Or. fi

Muudatusettepanek 225
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatud vahendid 
aitavad katta ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamist, kuivõrd need on 
seotud käesoleva määruse üldiste 
eesmärkidega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
võib korraldada sellise rahastamisega 
otseselt või kaudselt seotud ettevõtjate 
tööruumides kohapealseid kontrolle, mis 
peavad toimuma määruses (Euratom, EÜ)
nr 2185/96 sätestatud korras ning mille 
eesmärk on teha kindlaks, kas 
toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või 
liidu eelarvest rahastamise lepinguga 
seoses esineb pettust, korruptsiooni või mis 
tahes muud Euroopa Liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
võib korraldada programmi kaudu
rahastamisega otseselt või kaudselt seotud 
ettevõtjate tööruumides kohapealseid 
kontrolle, mis peavad toimuma määruses
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud 
korras ning mille eesmärk on teha kindlaks, 
kas toetuslepingu, toetuse andmise otsuse 
või liidu eelarvest programmi raames
rahastamise lepinguga seoses esineb 
pettust, korruptsiooni või mis tahes muud 
Euroopa Liidu finantshuve kahjustavat 
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ebaseaduslikku tegevust.

Or. it

Muudatusettepanek 227
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese ja teise lõigu 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega, 
toetuslepingutega ja toetuse määramise 
otsustega, samuti käesoleva määruse 
rakendamisest tulenevate lepingutega 
komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile 
selgesõnaliselt õigus selliseks
auditeerimiseks ja kohapealseks 
kontrolliks.

Ilma et see piiraks esimese ja teise lõigu 
kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega, 
toetuslepingutega ja toetuse määramise 
otsustega, samuti käesoleva määruse 
rakendamisest tulenevate lepingutega 
komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile 
selgesõnaliselt õigus programmi raames 
teostatavate projektide auditeerimiseks ja 
kohapealseks kontrolliks.

Or. it

Muudatusettepanek 228
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
2014. aastal antavad toetused

2014. aastal antavate toetuste puhul on 
võimalik, et abikõlblikkuse periood algab 
1. jaanuaril 2014, tingimusel et kulud ei 
ole tekkinud enne toetustaotluse esitamise 
kuupäeva või abisaaja eelarveaasta 
alguskuupäeva.
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et programm võib alata 1. jaanuaril 2014, isegi kui 
menetlemine takerdub.

Muudatusettepanek 229
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEGEVUSSUUND: ajalooline mälu ja 
Euroopa kodakondsus

TEGEVUSSUUND: Euroopa ajaloolise
mälu tugevdamine ja Euroopa
identiteeditunde kasvatamine

Or. fi

Muudatusettepanek 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 1. jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEGEVUSSUUND: ajalooline mälu ja 
Euroopa kodakondsus

TEGEVUSSUUND: Euroopa ajalugu ja 
kultuuridevaheline dialoog

Or. fr

Muudatusettepanek 231
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
võivad taotlusi esitada.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 232
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 1. jaotis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
võivad taotlusi esitada.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 233
Helga Trüpel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga 
mitte ainult natsismi ja stalinismi) 
põhjuste üle ja mälestatakse nende 

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema
Euroopa ajaloo ja ühiste väärtuste üle 
nende kõige üldisemas tähenduses ning 
soolist võrdõiguslikkust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele,
millega ergutatakse arutelu põhjuste üle,
millest said alguse Euroopa lähiajaloo
totalitaarsed režiimid (eelkõige, aga mitte 
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ohvreid. Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

ainult natsism, mis viis holokaustini, ning 
stalinism ja totalitaarsed kommunistlikud 
režiimid) ja kolonialism, ning millega
mälestatakse nende kuritegude ohvreid.
Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid
otsustavaid hetki Euroopa lähiajaloos, 
samuti olulisi tähiseid Euroopa 
integratsiooni teel. Eelistatakse iseäranis 
selliseid toiminguid, mis edendavad
kultuuridevahelise dialoogi kaudu 
toimivat vastastikust mõistmist ja 
lepitamist, et jätta minevik selja taha ja 
ehitada tulevikku, kusjuures eriti oluliseks 
sihtrühmaks on noorem põlvkond.

Or. en

Muudatusettepanek 234
François Alfonsi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 1. jaotis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga 
mitte ainult natsismi ja stalinismi) 
põhjuste üle ja mälestatakse nende 
ohvreid. Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid 
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema
Euroopa ajaloo ning kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse üle ja ühiste 
väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses, arvestades soolist 
võrdõiguslikkust. Vahendeid võib eraldada 
algatustele, mis ergutavad arutelu 
põhjuste üle, millest said alguse Euroopa 
lähiajaloo totalitaarsed režiimid (eelkõige, 
aga mitte ainult natsism, mis viis 
holokaustini, stalinism ja totalitaarsed 
kommunistlikud režiimid) ja millega
mälestatakse nende kuritegude ohvreid.
Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid määrava 
tähtsusega hetki ja märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust, kultuuridevahelise 
dialoogi kaudu toimivat vastastikust 
mõistmist ja lepitamist, et jätta minevik 
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selja taha ja ehitada tulevikku, ning on
eelkõige suunatud nooremale põlvkonnale.

Or. fr

Muudatusettepanek 235
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga 
mitte ainult natsismi ja stalinismi) 
põhjuste üle ja mälestatakse nende 
ohvreid. Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid 
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema
Euroopa ajaloo ja kultuurilise 
mitmekesisuse ning ühiste väärtuste üle 
nende kõige üldisemas tähenduses,
arvestades soolist võrdõiguslikkust.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mis 
ergutavad mõttetegevust ja arutelu 
põhjuste üle, millest said alguse Euroopa 
lähiajaloo totalitaarsed režiimid (eelkõige, 
aga mitte ainult natsism, mis viis 
holokaustini, stalinism ja totalitaarsed 
kommunistlikud režiimid) ja millega
mälestatakse nende kuritegude ohvreid.
Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid määrava 
tähtsusega hetki ja märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust, kultuuridevahelise 
dialoogi kaudu toimivat vastastikust 
mõistmist ja lepitamist, et jätta minevik 
selja taha ja ehitada tulevikku, ning on
eelkõige suunatud nooremale põlvkonnale.

Or. fi

Muudatusettepanek 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
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Lisa – I osa – 1. jaotis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga 
mitte ainult natsismi ja stalinismi) 
põhjuste üle ja mälestatakse nende 
ohvreid. Tegevussuund peaks hõlmama ka
toiminguid, mis puudutavad muid 
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses, arvestades kultuurilist ja
keelelist mitmekesisust, et soodustada 
dialoogi ja vastastikust austust. Vahendeid 
võib eraldada algatustele, mille raames 
arutletakse natsismi (mida ei tohi selle 
erilise püüdluse tõttu hävitada terved 
rassid või inimrühmad mingil juhul
alahinnata) mõju, aga ka fašismi mõju, 
mida samuti ei tohi alahinnata.
Tegevussuund peaks hõlmama
diktatuuride tekkimise põhjuste analüüsi, 
mille raames käsitletakse ka stalinismi, 
kolonialismi mõju analüüsi ning ohvrite 
mälestamise algatusi. Tegevussuuna
raames tuleks toetada ka tegevusi, millega 
edendatakse kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust ning vastastikust mõistmist 
kultuuridevahelise dialoogi kaudu nii 
Euroopas kui ka muu maailmaga. 
Eelistatakse iseäranis selliseid toiminguid, 
mis edendavad ajaloo mõistmist, ühiseid 
jõupingutusi mälestuse hoidmiseks,
sallivust ja lepitamist ning on suunatud 
nooremale põlvkonnale.

Or. fr

Muudatusettepanek 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
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tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle 
ja mälestatakse nende ohvreid.
Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid 
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide 
põhjuste üle ja mälestatakse nende ohvreid.
Tegevussuund peaks hõlmama ka 
toiminguid, mis puudutavad muid 
märgilise tähtsusega sündmusi Euroopa 
lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis selliseid 
toiminguid, mis edendavad sallivust ja 
lepitamist ning on suunatud nooremale 
põlvkonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 238
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja kommunismi, sealhulgas
stalinismi) põhjuste üle ja mälestatakse 
nende ohvreid. Tegevussuund peaks 
hõlmama ka toiminguid, mis puudutavad 
muid märgilise tähtsusega sündmusi 
Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse iseäranis 
selliseid toiminguid, mis edendavad 
sallivust, lepitamist ja ajaloolist mälu ning 
on suunatud nooremale põlvkonnale.

Or. pl
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Muudatusettepanek 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust, lepitamist ja liitu 
kuulumise tunnet ning on suunatud 
nooremale põlvkonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 240
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
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sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale.

sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale ning 
samal ajal aitavad võidelda rassismi ja 
sallimatuse vastu.

Or. el

Muudatusettepanek 241
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 1. jaotis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale.

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
ühiste väärtuste üle nende kõige üldisemas 
tähenduses ja mitmekesisust arvestades.
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
edendavad sallivust ja lepitamist ning on 
suunatud nooremale põlvkonnale. Toetatud 
tegevuste hulka peaks kuuluma ka selliste 
ettepanekute ja ideede esitamine, mis 
aitaksid ELil korvata praeguse 
demokraatliku puudujäägi (kasutades ära 
liidu kodanike ideederohkust ja ning 
vältides viga kasutada ainult 
institutsioonide ideid). 

Or. it

Muudatusettepanek 242
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
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Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25% programmi kogueelarvest on ette 
nähtud sellele tegevussuunale. 

Or. fi

Muudatusettepanek 243
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 1. jaotis – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele tegevussuunale on kavas eraldada 
ligikaudu 35 % programmi kogueelarvest.

Or. pl

Muudatusettepanek 244
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEGEVUSSUUND: demokraatlik 
kaasatus ja kodanikuosalus

TEGEVUSSUUND: Euroopa 
kodakondsuse edendamine demokraatliku 
kaasatuse ja kodanikuosaluse kaudu

Or. fi

Muudatusettepanek 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 2. jaotis – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEGEVUSSUUND: demokraatlik kaasatus 
ja kodanikuosalus

TEGEVUSSUUND: demokraatlik 
kaasatus, kodanikuosalus ja Euroopa 
kodakondsus

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
võivad taotlusi esitada. Tegevussuund 
sisaldab toiminguid, mis hõlmavad 
kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas 
tähenduses, keskendudes eelkõige
pikaajalisele jätkusuutlikkusele suunatud
struktureerimismeetoditele. Eelistatakse 
algatusi ja projekte, mis on selgelt seotud 
Euroopa poliitilise programmiga.

Tegevussuund sisaldab toiminguid, mis 
hõlmavad kodanikuosalust selle sõna kõige 
üldisemas tähenduses, keskendudes 
eelkõige struktureerimismeetoditele, et 
tagada rahastatud toimingute kestev 
mõju. Eelistatakse kodanikuühiskonnast 
ning väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtetest lähtuvaid algatusi ja projekte, 
mis on seotud Euroopa poliitilise 
programmiga ja küsimustega, mida 
kodanikud enda jaoks kõige 
huvipakkuvamaks peavad.

Or. fi

Muudatusettepanek 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 2. jaotis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
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võivad taotlusi esitada. Tegevussuund 
sisaldab toiminguid, mis hõlmavad 
kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas 
tähenduses, keskendudes eelkõige 
pikaajalisele jätkusuutlikkusele suunatud 
struktureerimismeetoditele. Eelistatakse 
algatusi ja projekte, mis on selgelt seotud 
Euroopa poliitilise programmiga.

võivad taotlusi esitada. Tegevussuund 
sisaldab toiminguid, mis hõlmavad 
kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas 
tähenduses, keskendudes eelkõige 
pikaajalisele jätkusuutlikkusele suunatud 
struktureerimismeetoditele.

Or. fr

Muudatusettepanek 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
võivad taotlusi esitada. Tegevussuund 
sisaldab toiminguid, mis hõlmavad 
kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas 
tähenduses, keskendudes eelkõige 
pikaajalisele jätkusuutlikkusele suunatud 
struktureerimismeetoditele. Eelistatakse 
algatusi ja projekte, mis on selgelt seotud 
Euroopa poliitilise programmiga.

Seda tegevussuunda iseloomustavad 
projektid ja algatused, mida selle pealkirja 
all võib käivitada, mitte see, millist liiki 
kodanikuorganisatsioonid ja tegutsejad 
võivad taotlusi esitada. Tegevussuund 
sisaldab toiminguid, mis hõlmavad 
kodanikuosalust selle sõna kõige üldisemas 
tähenduses, keskendudes eelkõige 
pikaajalisele jätkusuutlikkusele suunatud 
struktureerimismeetoditele. Eelistatakse 
algatusi ja projekte, mis on selgelt seotud 
Euroopa poliitilise programmiga, 
kusjuures erilist rõhku pannakse 
väikestele projektidele.

Or. es

Muudatusettepanek 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 2. jaotis – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevussuund võib hõlmata ka projekte ja 
algatusi, millega luuakse võimalusi 
suurendada solidaarsust, ühiskondlikku 
aktiivsust ja vabatahtlikku tegevust ELi 
tasandil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Palju tuleb veel ära teha selleks, et 
poliitiliste ja majanduslike otsuste
langetamisse oleks kaasatud rohkem 
naisi. Naiste hääl peaks olema selgemalt 
kuulda ning inimeste elu mõjutavate 
poliitiliste otsuste tegijad peaksid seda ka 
rohkem arvesse võtma.

Programm peab eriti köitma noori ja 
naisi, et tagada nende täielik kaasamine
poliitiliste ja majanduslike otsuste
tegemisse ning nende täielik osalemine 
demokraatias ja ühiskonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 251
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Palju tuleb veel ära teha selleks, et 
poliitiliste ja majanduslike otsuste 
langetamisse oleks kaasatud rohkem naisi.
Naiste hääl peaks olema selgemalt kuulda 
ning inimeste elu mõjutavate poliitiliste 
otsuste tegijad peaksid seda ka rohkem 
arvesse võtma.

Palju tuleb veel ära teha selleks, et
demokraatlikku tegevusse ning poliitiliste 
ja majanduslike otsuste langetamisse oleks 
kaasatud rohkem noori ja naisi. Nende
hääl peaks olema selgemalt kuulda ning 
inimeste elu mõjutavate poliitiliste otsuste
tegijad peaksid seda ka rohkem arvesse 
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võtma.

Or. fi

Muudatusettepanek 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – 2. jaotis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Palju tuleb veel ära teha selleks, et 
poliitiliste ja majanduslike otsuste 
langetamisse oleks kaasatud rohkem naisi. 
Naiste hääl peaks olema selgemalt kuulda 
ning inimeste elu mõjutavate poliitiliste 
otsuste tegijad peaksid seda ka rohkem 
arvesse võtma.

Palju tuleb veel ära teha selleks, et kaasata 
rohkem noori, naisi, kultuurilisi vähemusi 
ja diskrimineeritavaid inimrühmi
poliitiliste ja majanduslike otsuste 
langetamisse. Nende hääl peaks olema 
selgemalt kuulda ning inimeste
igapäevaelu mõjutavate poliitiliste otsuste 
tegijad peaksid seda ka rohkem arvesse 
võtma. Nende võitlustele tuleks pöörata 
asjakohast tähelepanu.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 2. jaotis – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60% programmi kogueelarvest on ette 
nähtud sellele tegevussuunale. 

Or. fi

Muudatusettepanek 254
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
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Lisa – 1. osa – 2. jaotis – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellele tegevussuunale on kavas eraldada 
ligikaudu 50 % programmi kogueelarvest.

Or. pl

Muudatusettepanek 255
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 3. jaotis – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Horisontaalsed meetmed toetavad algatusi, 
mis aitavad kaasa tulemuste ülekantavusele 
ning võimaldavad suurendada 
investeeringutasuvust ja kogemustest 
õppimist. Selliste meetmete mõte on
pikaajalise jätkusuutlikkuse toetamise 
huvides käivitatud algatuste tulemuste 
täiendav väärtustamine ja kasutamine.

Horisontaalsed meetmed toetavad
„Kodanike Euroopa” punkte ja 
programmis osalevates riikides toimivaid
algatusi, mis aitavad kaasa tulemuste 
ülekantavusele ning võimaldavad 
suurendada investeeringutasuvust ja 
kogemustest õppimist. Selliste meetmete 
mõte on käivitatud algatuste tulemuste 
täiendav väärtustamine ja kasutamine
nende kestva mõju tagamise huvides.

Or. fi

Muudatusettepanek 256
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 3. jaotis – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab suutlikkuse suurendamist –
toetusmeetmete väljatöötamist, et vahetada 
parimaid tavasid, liita kohaliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmade (sh 
riigiasutuste) kogemused ning arendada 
näiteks koolituse kaudu uusi oskusi.
Viimatinimetatu võiks hõlmata 
partneritevahelisi kogemustevahetusi,

See hõlmab suutlikkuse suurendamist –
toetusmeetmete väljatöötamist, et vahetada 
parimaid tavasid, liita kohaliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmade (sh 
riigiasutuste) kogemused ning arendada 
näiteks koolituse kaudu uusi oskusi.
Viimatinimetatu võiks hõlmata 
partneritevahelisi kogemustevahetusi ja
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koolitajate koolitamist, aga ka programmi 
raames rahastatud 
organisatsioonide/projektide andmebaasi 
väljatöötamist.

koolitajate koolitamist, aga ka programmi 
raames rahastatud 
organisatsioonide/projektide kohta teavet 
pakkuvate IT vahendite (näiteks Eve 
andmebaas) loomist ja väljaarendamist.
Nende meetmete puhul on eriti oluline, et 
oleks tagatud piisav rahastamine riiklikul 
tasandil, nii et selle programmiga seotud 
teavet, koolitust ja tarbijanõustamist saaks 
programmis osalevates riikides anda 
detsentraliseeritult ja tarbija oma 
emakeeles.

Or. fi

Muudatusettepanek 257
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. osa – 3. jaotis – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10% programmi kogueelarvest on ette 
nähtud sellele tegevussuunale. 

Or. fi

Muudatusettepanek 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste andmisel eelistatakse üldiselt 
suure mõjujõuga projekte, eriti projekte, 
mis on otseselt seotud ELi poliitikaga ja 
mille kaudu osaletakse ELi poliitilise 
päevakorra kujundamises.

välja jäetud

Or. fr



AM\912800ET.doc 77/79 PE496.350v01-00

ET

Muudatusettepanek 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste andmisel eelistatakse üldiselt 
suure mõjujõuga projekte, eriti projekte, 
mis on otseselt seotud ELi poliitikaga ja 
mille kaudu osaletakse ELi poliitilise 
päevakorra kujundamises.

Toetuste andmisel eelistatakse üldiselt 
suure mõjujõuga projekte, eriti projekte, 
mis on otseselt seotud ELi poliitikaga ja 
mille kaudu osaletakse ELi poliitilise 
päevakorra kujundamises. Siiski tuleb 
soodustada ka väikese mõjujõuga 
projektide korraldajate osalemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi ja enamiku tegevuste 
haldamisega võib tegeleda täitevasutus.

Programmi ja enamiku tegevuste 
haldamisega võib tegeleda täitevasutus. 
Projekte valides peaks see asutus tagama 
geograafilise tasakaalu vahendite 
jaotamisel ning peaks jälgima, et projekti 
rahastamise hüvitamine toimuks tegelike 
kulude alusel. Täitevasutus peaks ka 
saama teavet, nõu ja koolitust oma keeles.

Or. fi

Muudatusettepanek 261
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus



PE496.350v01-00 78/79 AM\912800ET.doc

ET

Lisa – 2. osa – üheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenähtud eelarve katab ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamise.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 262
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. osa – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenähtud eelarve katab ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamise.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. osa – 1. jaotis – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. erieesmärk: teadvustada ajaloolise mälu,
Euroopa Liidu ajaloo, identiteedi ja
eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

1. erieesmärk: teadvustada ajaloolise mälu,
ühise ajaloo, ühise identiteedi ja ühiste 
väärtuste tähtsust ning suurendada 
teadlikkust liidu eesmärkidest, milleks on 
rahu, oma väärtuste, kultuurilise ja 
keelelise mitmekesisuse ja oma rahva 
heaolu edendamine, tehes seda arutelude
ja mõttetöö kaudu, arendades võrgustikke 
ning viies kokku inimesi kogu Euroopast, 
sealhulgas eriti kohalike kogukondade 
liikmeid, noori ja naisi, et nad jagaksid ja 
vahetaksid kogemusi ning õpiksid 
ajaloost.

Or. fi
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Muudatusettepanek 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 3. osa – 1. erieesmärk – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. erieesmärk: teadvustada ajaloolise mälu, 
Euroopa Liidu ajaloo, identiteedi ja 
eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu;

1. erieesmärk: teadvustada ajaloolise mälu, 
Euroopa Liidu ajaloo, identiteedi ja 
eesmärkide tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu, et 
soodustada kogu Euroopa kodanike ja 
ühenduste vastastikust lähenemist.

Or. es


