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Muudatusettepanek 236
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 
„ERASMUS KÕIGI JAOKS”

millega kehtestatakse liidu noorte-,
haridus-, koolitus- ja spordiprogramm 
„JAH, Euroopa”

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Märkus

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tuleb 
vastavad muudatused teha kogu tekstis.

Muudatusettepanek 237
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 
„ERASMUS KÕIGI JAOKS”

millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 
„EUROOPA GENERATSIOON”
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(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tuleb 
vastavad muudatused teha kogu tekstis.

Muudatusettepanek 238
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Pealkiri „EUROOPA 
GENERATSIOON” seondub kõigi seniste 
allprogrammide ühendava elemendiga, 
milleks on luua Euroopa identiteet ja 
teadvus ELi oma kodakondsuse jaoks, 
kasutades selleks piiriüleseid meetmeid 
sellistes valdkondades nagu haridus ja 
koolitus, noored, elukestev õpe, eakad ja 
aktiivsena vananemine ning sport ning 
arendada selle raames 
kodanikulähedaselt Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärke kõiki vanuserühmi 
siduva „Euroopa generatsiooni” 
tugevdamise teel.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Programmi eesmärgiks on aidata 
kõikides haridussektorites kaasa Euroopa 
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identiteedi ja Euroopa väärtuste 
edendamisele Euroopa Liidu lepingu 
artikli 2 kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 165 lõikes 2 antakse selged 
volitused liidu tegevusele, et ergutada 
noorte osalemist Euroopa demokraatias.

Or. en

Selgitus

Aluslepingutes tuleb anda kindel alus ka noorsoopoliitika reguleerimisele. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 165 antakse liidule volitused kindla noorteprogrammi 
kehtestamiseks ja tegevuse ergutamiseks, mis toetab noorte autonoomiat ja ühiskonnas 
osalemist.

Muudatusettepanek 241
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Erasmuse nime laialdane tuntus
liikmesriikides ja programmis osalevate 
kolmandate riikide üldsuse seas kui 
sünonüüm ELi õppimisega seotud 
liikuvusest nõuab, et programmi kaasatud 
põhilised haridussektorid seda nime 
laialdasemat kasutaksid.

(3) Programm seob arvukaid seni 
olemasolevaid allprogramme, mis 
edendavad põlvkondadeülest, piiriülest ja
elukestvat õpet, mida seob Euroopa 
lisandväärtus, mis tuleneb Euroopa 
kodakondsuse ja identiteedi tugevamast 
teadvustamisest. Sõltumata vanusest ja 
haridustasemest luuakse sellega 
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põlvkond, kes õpib euroopalikult mõtlema 
ja tegutsema.

Or. de

Muudatusettepanek 242
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Uus haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordiprogramm peaks keskenduma 
tõkete vähendamisele 
rahastamisvahenditele juurdepääsul ja 
halduskavade süvalaiendamisele kogu 
struktuuri ulatuses. Pidev keskendumine 
halduskulude vähendamisele ja 
programmi korralduse ja halduse 
lihtsustamisele on olulised programmi 
edu tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Üldsusega konsulteerimine liidu 
strateegiliste valikute kohta uue liidu 
pädevuse rakendamiseks spordivaldkonnas 
ja spordi ettevalmistavate meetmete 
hindamisaruande tulemused andsid 
kasulikku teavet liidu prioriteetsete 
meetmete kohta ning näitasid kujukalt 
lisaväärtust, mida liit saab nende meetmete 
toetamisel luua, mis on suunatud 
kogemuste ja teadmiste loomisele, 

(4) Üldsusega konsulteerimine liidu 
strateegiliste valikute kohta uue liidu 
pädevuse rakendamiseks spordivaldkonnas 
ja spordi ettevalmistavate meetmete 
hindamisaruande tulemused andsid 
kasulikku teavet liidu prioriteetsete 
meetmete kohta ning näitasid kujukalt 
lisaväärtust, mida liit saab nende meetmete 
toetamisel luua, mis on suunatud 
kogemuste ja teadmiste loomisele, 
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jagamisele ning levitamisele eri sporti 
käsitlevate küsimuste puhul Euroopa 
tasandil.

jagamisele ning levitamisele eri sporti 
käsitlevate küsimuste puhul Euroopa 
tasandil, eeldusel et need keskenduvad 
eeskätt rohujuure tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
Euroopa aastast 2012 saadud kogemused, 
Euroopa Komisjoni demograafilised 
raportid ja eakamate kodanike 
ühiskondlik tegutsemine näitab elukestva 
õppe, liikuvuse ja osalemise tähtsust kaua 
pärast tööelust eemaldumist. Eakad 
inimesed on ühiskondliku tegevuse ja 
ühiskonnapoliitilise hariduse alustala 
Euroopas. Seda peab programm vastava 
prioriteetide seadmisega hariduse ja 
koolituse valdkonnas kohaselt arvesse 
võtma.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Kaaluda tuleks eakatele suunatud 
allprogrammi, näiteks pealkirjaga 
„Tegusad eakad”, väljatöötamist, et 
toetada olemasolevaid ELi programme, 
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partnerlusi ja algatusi aktiivsena 
vananemise valdkonnas, et anda eakate 
sihtrühmale kogu Euroopas ajend 
tegutseda, kasutada nende suurt 
potentsiaali ühiskonnapoliitikas paremini, 
arvestada nende vajadustega ning teha 
edusamme uuenduslike lahenduste 
väljatöötamisel, mille abil edendada kogu 
Euroopas aktiivsena vananemise ja 
piiriülese põlvkondadevahelise 
solidaarsuse eluviisi.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa aruka, jätkusuutiku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias (Euroopa 2020) 
määratakse kindlaks liidu kasvustrateegia 
saabuvaks aastakümneks, et toetada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
milleks püstitati viis kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, eelkõige haridusvaldkonnas, 
et vähendada kooli poolelijätmise määra 
allapoole 10 % ja jõuda selleni, et 30–34-
aastastest omandaks kõrghariduse
vähemalt 40 %. See hõlmab ka 
juhtalgatusi, eelkõige programme „Noored 
liikumises” ja „Uute töökohtade jaoks uued 
oskused”.

(5) Euroopa aruka, jätkusuutiku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias (Euroopa 2020) 
määratakse kindlaks liidu kasvustrateegia 
saabuvaks aastakümneks, et toetada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
milleks püstitati viis kaugeleulatuvat 
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, eelkõige haridusvaldkonnas, 
et vähendada kooli poolelijätmise määra 
allapoole 10 % ja jõuda selleni, et 30–34-
aastastest omandaks kolmanda tasandi või 
võrdväärse hariduse vähemalt 40 %. See 
hõlmab ka juhtalgatusi, eelkõige 
programme „Noored liikumises” ja „Uute 
töökohtade jaoks uued oskused”.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa aruka, jätkusuutiku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias (Euroopa 2020) 
määratakse kindlaks liidu kasvustrateegia 
saabuvaks aastakümneks, et toetada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
milleks püstitati viis kaugeleulatuvat
eesmärki, mis tuleb saavutada 
2020. aastaks, eelkõige haridusvaldkonnas, 
et vähendada kooli poolelijätmise määra 
allapoole 10 % ja jõuda selleni, et 30–34-
aastastest omandaks kõrghariduse vähemalt 
40 %. See hõlmab ka juhtalgatusi, eelkõige 
programme „Noored liikumises” ja „Uute 
töökohtade jaoks uued oskused”.

(5) Euroopa aruka, jätkusuutiku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias (Euroopa 2020) 
määratakse kindlaks liidu kasvustrateegia 
saabuvaks aastakümneks, et toetada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
milleks püstitati viis eesmärki, mis tuleb 
saavutada 2020. aastaks, eelkõige 
haridusvaldkonnas, et vähendada kooli 
poolelijätmise määra allapoole 10 % ja 
jõuda selleni, et 30–34-aastastest omandaks 
kõrghariduse vähemalt 40 %. See hõlmab 
ka juhtalgatusi, eelkõige programme 
„Noored liikumises”, „Uute töökohtade 
jaoks uued oskused” ja „Innovaatiline 
Liit”1.
__________________
1 COM(2010)0546 final, 6.10.2010.

Or. fr

Muudatusettepanek 248
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada kolmandate 
riikide kõrghariduse järjepidevasse 
arengusse.

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kutsehariduse ja koolituse, kõrghariduse 
ja täiskasvanuhariduse valdkonnas, mitte 
ainult selleks, et edendada Euroopa 
kõrghariduse ja koolituse kvaliteeti 
kooskõlas ET2020 üldeesmärkidega või 
suurendada Liidu atraktiivsust õpingute 
sihtkohana, vaid ka selleks, et parandada 
rahvaste üksteisemõistmist ja panustada 
kolmandate riikide kõrghariduse ja 
koolituse järjepidevasse arengusse.
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Or. en

Muudatusettepanek 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada kolmandate 
riikide kõrghariduse järjepidevasse 
arengusse.

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kutsehariduse ja -koolituse, kõrghariduse 
ja täiskasvanuhariduse valdkonnas, mitte 
ainult selleks, et edendada Euroopa 
kõrghariduse ja koolituse kvaliteeti 
kooskõlas ET2020 üldeesmärkidega või 
suurendada Liidu atraktiivsust õpingute 
sihtkohana, vaid ka selleks, et parandada 
rahvaste üksteisemõistmist ja panustada 
kolmandate riikide kõrghariduse ja 
koolituse järjepidevasse arengusse.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada kolmandate 
riikide kõrghariduse järjepidevasse 
arengusse.

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute ja teadustegevuse
sihtkohana, vaid ka selleks, et parandada 
rahvaste üksteisemõistmist ja panustada 
kolmandate riikide kõrghariduse 
järjepidevasse arengusse. Selle suhtes 
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tuletatakse meelde Euroopa 2020. aasta 
eesmärki investeerida vähemalt 3 % 
SKPst teadustegevusse ja innovatsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada kolmandate 
riikide kõrghariduse järjepidevasse 
arengusse.

(8) Programmil peaks olema lai 
rahvusvaheline ulatus eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa kõrghariduse 
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada Liidu 
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada Euroopa 
Liiduga seotud ülemeremaade ja -
territooriumide ja kolmandate riikide 
kõrghariduse järjepidevasse arengusse.

Or. fr

Selgitus

Kehtiv ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus näeb ette ÜMTde osalemise 
haridus- ja koolitusprogrammides. Uue otsuse ettepanekuga tuletatakse samuti meelde, et 
ÜMTd on kõlblikud Euroopa Liidu horisontaalprogrammides osalemiseks. Seetõttu tuleks 
käesolevas ettepanekus täpsustada ÜMTde osalust programmis „Erasmus kõigi jaoks”.

Muudatusettepanek 252
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uuendatud koostööraamistik noorsoo 
valdkonnas (2010−2018) peaks suhtuma 
kõigisse noortesse kui ühiskonna ressurssi 
ja toetama nende õigust osaleda neid 
puudutavate meetmete väljatöötamises 
otsustajate, noorte ja 
noorteorganisatsioonide vahelise pideva 
struktureeritud dialoogi kaudu.

(9) Uuendatud koostööraamistik noorsoo 
valdkonnas (2010−2018) peaks suhtuma 
kõigisse noortesse kui ühiskonna ressurssi 
ja püüdma lihtsustada ja suurendada 
nende osalust neid puudutavate meetmete 
väljatöötamises otsustajate, noorte ja 
noorteorganisatsioonide vahelise pideva 
struktureeritud dialoogi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uuendatud koostööraamistik noorsoo 
valdkonnas (2010−2018) peaks suhtuma
kõigisse noortesse kui ühiskonna ressurssi 
ja toetama nende õigust osaleda neid 
puudutavate meetmete väljatöötamises 
otsustajate, noorte ja 
noorteorganisatsioonide vahelise pideva 
struktureeritud dialoogi kaudu.

(9) Uuendatud koostööraamistik noorsoo 
valdkonnas (2010−2018) rõhutab vajadust 
suhtuda kõigisse noortesse kui ühiskonna 
ressurssi ja toetama nende õigust osaleda 
neid puudutavate meetmete väljatöötamises 
otsustajate, noorte ja 
noorteorganisatsioonide vahelise pideva 
struktureeritud dialoogi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, 
peaks liit looma Euroopa 

välja jäetud
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laenutagamisrahastu, et võimaldada 
üliõpilastel, olenemata nende sotsiaalsest 
päritolust, läbida magistriõpe mõnes 
muus osalevas riigis. Kõnealune rahastu 
oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele 
soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas 
riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, 
peaks liit looma Euroopa 
laenutagamisrahastu, et võimaldada 
üliõpilastel, olenemata nende sotsiaalsest 
päritolust, läbida magistriõpe mõnes 
muus osalevas riigis. Kõnealune rahastu 
oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele 
soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas 
riigis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid (10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
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võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu,
et võimaldada üliõpilastel, olenemata 
nende sotsiaalsest päritolust, läbida 
magistriõpe mõnes muus osalevas riigis.
Kõnealune rahastu oleks avatud 
finantsasutustele, kes nõustuvad pakkuma 
üliõpilastele soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas 
riigis.

võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit laiendama liikuvustoetuste süsteemi 
üliõpilastele, kes soovivad läbida 
magistriõppe mõnes muus osalevas riigis,
olenemata nende sotsiaalmajanduslikust
päritolust.

Or. fr

Muudatusettepanek 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.
Laenutagamisrahastute keerulise olemuse
tõttu peab süsteem olema vabatahtlik ja 
seetõttu peavad liikmesriigid otsustama 
oma osaluse üle rahastus riigi tasandil. 

Or. en

Muudatusettepanek 258
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata ebasoodsas 
olukorras olevate üliõpilaste 
haridusvõimaluste parandamisele.
Kõnealune rahastu oleks avatud 
finantsasutustele, kes nõustuvad pakkuma 
üliõpilastele soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas 
riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis. Rahastu 
eesmärk on pakkuda üliõpilastele 
lisavahendit, et suurendada liikuvust 
õpinguteks magistrantuuris ja seeläbi 
parandada ebasoodsas olukorras olevate 
üliõpilaste haridusvõimalusi. See 
eksperimentaalne vahend peaks olema 
täiendav ega tohiks asendada üliõpilaste 
liikuvuse toetamiseks loodud toetuste 
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süsteemi kohalikul, riigi ja Euroopa 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu on mõeldud täiendama ja mitte 
asendama praegu kehtivaid toetuste 
süsteeme. Rahastu oleks avatud 
finantsasutustele, kes nõustuvad pakkuma 
üliõpilastele soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas
riigis. Peale selle tuleks sellise vahendi 
arendamise tingimused kehtestada 
koostöös Euroopa tasandil tegutsevate 
üliõpilaste esindajate ja ülikoolide 
organisatsioonidega

Or. en

Selgitus

Oluline on osutada selgelt sellele, et laenusüsteem on üliõpilastele pakutav lisavõimalus ja 
mitte kõrghariduse rahastamise alternatiiv. Peale selle on oluline tagada toetusesaajate ja 
ülikoolide osalus eeskirjade ja suuniste kehtestamisel uue finantsvahendi rakendamise kui 
läbipaistvuse, osaluse ja tõhususe suurendamise vahendi kohta.

Muudatusettepanek 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, 
mida täiendatakse, kuid ei asendata 
toetussüsteemidega, et võimaldada 
üliõpilastel, olenemata nende sotsiaalsest 
päritolust, läbida magistriõpe mõnes muus 
osalevas riigis. Kõnealune rahastu oleks 
avatud finantsasutustele, kes nõustuvad 
pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 262
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele eriti 
soodsatel tingimustel laenu 
magistriõpinguteks mõnes muus osalevas 
riigis.

Or. it

Muudatusettepanek 263
Malika Benarab-Attou



PE496.579v01-00 18/150 AM\914151ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 
võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 
liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, 
mida täiendatakse, kuid ei asendata 
toetussüsteemidega, et võimaldada 
üliõpilastel, olenemata nende sotsiaalsest 
päritolust, läbida magistriõpe mõnes muus 
osalevas riigis. Kõnealune rahastu oleks 
avatud finantsasutustele, kes nõustuvad 
pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikuvuse ja võrdse juurdepääsu 
tagamiseks õpingutele ja vahetustele 
peaks liit kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 349 pakkuma 
kõiki asjakohaseid meetmeid, et võtta 
arvesse liidu äärepoolseimate piirkondade 
eripära, eelkõige võttes arvesse nende 
kaugust Euroopa mandrist ja nende 
eraldatust.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
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Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Õpingute ja 
vahetusprogrammidega seotud liikuvuse 
ja võrdsete võimaluste soodustamiseks 
peaks liit sätestama asjakohased meetmed, 
et võtta arvesse liidu äärepoolseimate 
piirkondade eripärasid, mis on eelkõige 
seotud nende kaugusega Euroopa 
mandriosast ja saarelise asendiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Selleks et suurendada liidu 
äärepoolseimate piirkondade ja 
kolmandatest riikidest naabrite vahel 
Euroopa koostöö intensiivsust ja mahtu, 
tuleb käesoleva määruse meetmete 
rakendamisega seotud haldus- ja 
finantssätetes sätestada eeskirjade 
kohandamine piirkonna geograafilistele 
tingimustele ja vajalike meetmete 
tugevdamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma viivituseta, et tagada, et ühelgi 
osalejal ei jääks osaliselt või täielikult 
õppes, koolituses või vahetuses osalemata 
ja et vältida liikuvusega seotud meetmete 
ja projektide tühistamist. Kooskõlas 
nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiivi 2004/114/EÜ (kolmandate riikide 
kodanike riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil) 
artikliga 14 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma viivituseta või need isegi ära 
kaotada, et tagada, et ühelgi osalejal ei 
jääks osaliselt või täielikult õppes, 
koolituses või vahetuses osalemata ja et 
vältida liikuvusega seotud meetmete ja 
projektide tühistamist. Kooskõlas nõukogu 
13. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/114/EÜ (kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku tegevuse eesmärgil) 
artikliga 19 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma viivituseta, et tagada, et ühelgi 
osalejal ei jääks osaliselt või täielikult 
õppes, koolituses või vahetuses osalemata 
ja et vältida liikuvusega seotud meetmete 
ja projektide tühistamist. Kooskõlas 
nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiivi 2004/114/EÜ (kolmandate riikide 

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma põhjendamatu viivituseta, 
austades samal ajal asjaomaste 
liikmesriikide rändekriteeriume, et tagada, 
et ühelgi osalejal, kellel on õigus siseneda 
asjaomasesse liikmesriiki, ei jääks osaliselt 
või täielikult õppes, koolituses või 
vahetuses osalemata ja et vältida 



AM\914151ET.doc 21/150 PE496.579v01-00

ET

kodanike riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil) 
artikliga 14 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

liikuvusega seotud meetmete ja projektide 
tühistamist. Kooskõlas nõukogu 
13. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/114/EÜ (kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil) 
artikliga 19 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma viivituseta, et tagada, et ühelgi 
osalejal ei jääks osaliselt või täielikult 
õppes, koolituses või vahetuses osalemata 
ja et vältida liikuvusega seotud meetmete 
ja projektide tühistamist. Kooskõlas 
nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiivi 2004/114/EÜ (kolmandate riikide 
kodanike riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil) 
artikliga 14 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
asjakohased meetmed, et kõrvaldada 
juriidilised ja administratiivsed takistused 
programmi nõuetekohasele toimimisele. 
See tähendab ka, et osalejatele tuleks viisad 
anda ilma viivituseta ja väiksemate 
kuludega, et tagada, et ühelgi osalejal ei 
jääks osaliselt või täielikult õppes, 
koolituses või vahetuses osalemata ja et 
vältida liikuvusega seotud meetmete ja 
projektide tühistamist. Kooskõlas nõukogu 
13. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/114/EÜ (kolmandate riikide kodanike 
riiki lubamise kohta õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustamata praktika või 
vabatahtliku teenistuse eesmärgil) 
artikliga 19 innustatakse liikmesriike 
kehtestama riiki lubamise kiirkorra.

Or. en

Selgitus

Viisade soetamiskulud on noorte jaoks lubamatult kõrged ja koos haldusmenetlusega 
muudavad need üliõpilaste liikuvuse ELi liikmesriikide vahel ja väljapoole väga keeruliseks.
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Muudatusettepanek 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade ja naaberriikide vahelise 
koostöö intensiivsuse ja mahu 
suurendamiseks peab käesoleva määruse 
meetmete rakendamisega seotud haldus-
ja finantskord nägema ette eeskirjade 
kohandamise piirkondlike geograafiliste 
tingimustega ja suutlikkuse 
suurendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Õpingute ja 
vahetusprogrammidega seotud liikuvuse 
ja võrdsete võimaluste soodustamiseks 
peaks liit sätestama asjakohased meetmed, 
et võtta arvesse liidu äärepoolseimate 
piirkondade eripärasid, mis on eelkõige 
seotud nende kaugusega Euroopa 
mandriosast ja saarelise asendiga.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 nõuab ülemeremaadest ja -
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territooriumidelt pärit noorte liikuvuse suurendamine Euroopa mandriossa halduslikku ja 
finantsalast kohandamist nende alade geograafilisest kaugusest tulenevalt.

Muudatusettepanek 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Selleks et suurendada liidu 
äärepoolseimate piirkondade ja AKV 
riikide vahel ning Kariibi meres, Vaikses 
ookeanis, Ida- ja Lõuna-Aafrikas ning 
India ookeanis asuvate ülemeremaade ja -
territooriumidega tehtava Euroopa 
koostöö intensiivsust ja mahtu, tuleb 
käesoleva määruse meetmete
rakendamisega seotud haldus- ja 
finantssätetes sätestada eeskirjade 
kohandamine piirkonna geograafilistele 
tingimustele ja vajalike meetmete 
tugevdamine.

Or. fr

Selgitus

Ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit noorte liikuvus nende geograafilise keskkonna 
raames on kooskõlas komisjoni kehtestatud piirkondlikku avatust käsitlevate suunistega.

Muudatusettepanek 273
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Noorte tööpuuduse paremaks 
kaotamiseks Euroopa Liidus tuleb 
tähelepanu pöörata rahvusvahelisele 
koostööle kõrgkoolide ja kutsekoolide 
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vahel eesmärgiga ühtlustada õppekava ja 
tööturu vajadused, et parandada 
üliõpilaste tööalast konkurentsivõimet ja 
arendada ettevõtlusalaseid oskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 29 riigi haridusministrite 
19. juunil 1999 allakirjutatud Bologna 
deklaratsioonis kehtestati 
valitsustevaheline protsess eesmärgiga luua 
Euroopa kõrghariduse piirkond, mis vajab 
liidu tasandil toetust.

(13) Euroopa 29 riigi haridusministrite 
19. juunil 1999 allakirjutatud Bologna 
deklaratsioonis kehtestati 
valitsustevaheline protsess eesmärgiga luua 
Euroopa kõrghariduse piirkond. 
Rumeenias Bukarestis 26.–27. aprillil 
2012 toimunud Bologna protsessi 
ministrite 8. konverentsil kirjutas 47 
kõrghariduse valdkonnas vastutatavat 
ministrit alla Bukaresti ministrite 
kommünikeele, milles nõutakse, et 
konsolideeritaks Euroopa kõrghariduse 
piirkond, mis vajab liidu tasandil jätkuvat 
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Hariduse ja koolituse valdkonnas 
tuleks rahvusvahelisel tasandil teadmiste 
vahetust edendada muu hulgas kutseõppe 
ja -koolituse õpilaste ning koolitajate 
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piiriülese, kolmandatesse riikidesse 
suunatud või kolmandatest riikidest 
lähtuva liikuvuse kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) On vaja tagada, et kutsekoolides ja 
tehnilistes haridusasutustes õppijatele, 
sealhulgas vahetusõpilastele ja 
praktikantidele on kättesaadavad 
suuremad liikumisvõimalused. Samuti 
tuleks eelkõige VKEdes ja käsitöösektoris 
erialase ettevalmistuse saanud inimeste 
jaoks atraktiivsuse suurendamiseks ja 
juurdepääsu lihtsustamiseks võtta vastu 
asjakohased sätted. 

Or. fr

Selgitus

Brugge kommünikees täpsustatakse, et üks peamisi tulevikuga seotud proovikive seisneb 
õppimisega seotud riikidevahelise liikuvuse mõistlikus suurendamises hariduse ja kutseõppe 
raamistikus. Praktikantide liikuvuse puhul on väga oluline omada vahendusasutusi, et toetada 
ja lihtsustada VKEde kui selliste organisatsioonide osalemist, mis saadavad välja või võtavad 
vastu liikuvuses olevaid noori.

Muudatusettepanek 277
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vaja on suurendada Euroopa koolide (15) Vaja on suurendada Euroopa koolide 
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vahelise koostöö intensiivsust ja mahtu, 
samuti koolide personali ja õppurite 
liikuvust, et viia ellu 21. sajandi koole 
käsitlevas Euroopa koostöökavas 
sedastatud prioriteedid, nimelt parandada 
liidus koolihariduse kvaliteeti pädevuste 
arendamise valdkonnas ning suurendada 
võrdsust ja kaasatust koolisüsteemides ja -
asutustes ning samuti tugevdada 
õpetajakutset ja koolide juhtimist. Selles 
valguses tuleb pidada eriti tähtsaks
strateegilisi sihte kooli poolelijätmise
vähendamiseks, parandada põhioskuste 
taset, väikelaste haridust ja hoidu, samuti
sihte, mis kinnistavad kooliõpetajate ja -
juhtide erialast pädevust, ning parandada 
ka sisserändaja taustaga ja sotsiaal-
majanduslikult halvas olukorras laste 
haridusvõimalusi.

vahelise koostöö intensiivsust ja mahtu, 
samuti koolide personali ja õppurite 
liikuvust, et viia ellu 21. sajandi koole 
käsitlevas Euroopa koostöökavas 
sedastatud prioriteedid, nimelt parandada 
liidus koolihariduse kvaliteeti pädevuste 
arendamise valdkonnas ning suurendada 
võrdsust ja kaasatust koolisüsteemides ja -
asutustes ning samuti tugevdada ja toetada
õpetajakutset ja koolide juhtimist. Selles 
valguses tuleb esmatähtsale kohale seada
strateegilisi sihte kooli poolelijätmise 
vähendamiseks, parandada põhioskuste 
taset, väikelaste haridust ja hoidu, sihte, 
mis kinnistavad kooliõpetajate ja -juhtide 
erialast pädevust, ning parandada ka 
sisserändaja taustaga ja sotsiaal-
majanduslikult halvas olukorras laste 
haridusvõimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Programm peab pöörama erilist 
tähelepanu hariduse ja koolitusega seotud 
poliitika territoriaalsele mõõtmele ning 
eelkõige suurenevale ebavõrdsusele 
haridusele juurdepääsul riiklikul ja 
kohalikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Probleemid, nagu kooli poolelijätmine, noorte väljajätmine, madal haridustase ja halb 
juurdepääs hariduse infrastruktuurile, on tüüpilised probleemid linnapiirkondades. 
Olenemata linna jõukusest kipuvad need probleemid kontsentreeruma teatavatesse 
piirkondadesse ja nimelt sotsiaalmajanduslikult halvemas olukorras olevatesse 
piirkondadesse. Nende probleemide lahendamises mängivad kohalikud haldusasutused 
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võtmerolli meetmete koordineerimisel ja suunamisel. Kogemused nende probleemide 
lahendamisel on väga olulised, et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid.

Muudatusettepanek 279
Francisco José Millán Mon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kohane on muuta Euroopa 
integratsiooniprotsessi 
noortelähedasemaks. Selleks peetakse 
asjakohaseks võtta kõikidesse 
liikmesriikide bakalaureusetaseme või 
samaväärsetesse õppekavadesse 
spetsiaalne õppeaine Euroopa Liidu ja 
selle institutsioonide kujunemisloo, 
eesmärkide ja toimimise teemal.

Or. es

Muudatusettepanek 280
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Programm on iseäranis suunatud 
ka aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
Euroopa aastal sõnastatud eesmärgile, 
milleks on saavutada aktiivsena 
vananemise Euroopa eluviis ning 
eakamate liikuvus ja osalemine 
ühiskondlikus elus tegevuse võimendajate 
ning „Euroopa generatsiooni” aktiivse 
osana. Selleks suurendab programm 
esmalt oma nähtavust vastava programmi 
kaasamisega hariduse ja koolituse 
valdkonnas.
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Or. de

Muudatusettepanek 281
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programmi eesmärkide saavutamiseks 
on väga oluline Euroopa Noortefoorumi, 
akadeemilise tunnustamise riiklike 
keskuste (NARIC), Eurydice’i, 
Euroguidance’i ja Eurodeski võrgustike, 
samuti eTwinningu riiklike 
toetusteenistuste, Europassi riiklike 
keskuste ja naaberriikides asuvate riiklike 
teabeametite tegevus, eelkõige komisjonile 
korrapärase ja ajakohastatud teabe andmise 
teel oma tegevuse eri valdkondade kohta ja 
programmi tulemuste levitamise teel liidus 
ja osalevates kolmandates riikides.

(17) Programmi eesmärkide saavutamiseks 
on väga oluline Euroopa Noortefoorumi, 
Euroopa kodanikuühiskonna elukestva 
õppe platvormi, akadeemilise tunnustamise 
riiklike keskuste (NARIC), Eurydice’i, 
Euroguidance’i ja Eurodeski võrgustike, 
samuti eTwinningu riiklike 
toetusteenistuste, Europassi riiklike 
keskuste ja naaberriikides asuvate riiklike 
teabeametite tegevus, eelkõige komisjonile 
korrapärase ja ajakohastatud teabe andmise 
teel oma tegevuse eri valdkondade kohta ja 
programmi tulemuste levitamise teel liidus 
ja osalevates kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Euroopa kodanikuühiskonna elukestva õppe platvormi, mida komisjon tunnustas 2009. aastal 
kui elukestva õppe „ainuesindavat” platvormi ja mis oli seotud mitmeid aastaid kestnud 
aruteludega ELi institutsioonidega (st korraldades koos hariduse ja kultuuri 
peadirektoraadiga sidusrühmade foorumeid) (EUCIS-LLL) ja mis esindab 31 Euroopa 
võrgustikku kõigist hariduse ja koolituse sektoritest, tuleb samuti mainida kodanikuühiskonna 
võrdluspartnerina hariduse ja koolituse valdkonna korrapärase dialoogi raames.

Muudatusettepanek 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Programmi eesmärkide saavutamiseks (17) Programmi eesmärkide saavutamiseks 
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on väga oluline Euroopa Noortefoorumi, 
akadeemilise tunnustamise riiklike 
keskuste (NARIC), Eurydice’i, 
Euroguidance’i ja Eurodeski võrgustike, 
samuti eTwinningu riiklike 
toetusteenistuste, Europassi riiklike 
keskuste ja naaberriikides asuvate riiklike 
teabeametite tegevus, eelkõige komisjonile 
korrapärase ja ajakohastatud teabe andmise 
teel oma tegevuse eri valdkondade kohta ja 
programmi tulemuste levitamise teel liidus 
ja osalevates kolmandates riikides.

on väga oluline Euroopa Noortefoorumi, 
akadeemilise tunnustamise riiklike 
keskuste (NARIC), Eurydice’i, 
Euroguidance’i ja Eurodeski võrgustike, 
samuti eTwinningu riiklike 
toetusteenistuste, Europassi riiklike 
keskuste ja naaberriikides asuvate riiklike 
teabeametite tegevus, eelkõige komisjonile 
korrapärase ja ajakohastatud teabe andmise 
teel oma tegevuse eri valdkondade kohta ja 
programmi tulemuste levitamise teel liidus, 
liiduga seotud ülemeremaades ja -
territooriumidel ja osalevates kolmandates 
riikides.

Or. fr

Selgitus

Kehtiv ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus näeb ette ÜMTde osalemise 
haridus- ja koolitusprogrammides. Uue otsuse ettepanekuga tuletatakse samuti meelde, et 
ÜMTd on kõlblikud Euroopa Liidu horisontaalprogrammides osalemiseks. Seetõttu tuleks 
käesolevas ettepanekus täpsustada ÜMTde osalust programmis „Erasmus kõigi jaoks”.

Muudatusettepanek 283
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tugevdada tuleb koostööd programmi 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordivaldkonnas, eriti Euroopa 
Nõukoguga.

(18) Tugevdada tuleb koostööd programmi 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordivaldkonnas, eriti Euroopa 
Nõukoguga, ning kootööd programmide 
raames Euroopa naabruspoliitika 
riikidega.

Or. pl

Muudatusettepanek 284
Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programm peaks kaasa aitama
Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 
taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 
raames tuleks eelkõige toetada asutusi,
millel on euroopalik juhtimisstruktuur,
mis käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda, on mittetulundusühingud ja
mille antud akadeemilisi kraade 
tunnustatakse.

(19) Et kaasa aidata Euroopa lõimumist 
käsitlevate uuringute taseme tõstmisele 
kogu maailmas ning rahuldada 
suurenevat vajadust Euroopa 
integratsiooniprotsessi ja selle arengut 
käsitlevate teadmiste ja dialoogi järele, on 
tähtis edendada õpetamise, uurimistöö ja 
selles valdkonnas peetava mõttevahetuse 
kvaliteeti, toetades Euroopa 
integratsiooniprotsessi teemalisele 
uurimistööle spetsialiseerunud kõrgkoole,
hariduse ja koolituse valdkonnas 
tegutsevaid Euroopa ühendusi ning Jean 
Monnet’ tegevuskava.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti keeleliseks ühtlustamiseks ja selle kooskõlastamiseks 
mõistetega. Seetõttu on oluline kasutada „assotsiatsioonide” asemel mõistet 
„organisatsioonid”.

Muudatusettepanek 285
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programm peaks kaasa aitama 
Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 
taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 
raames tuleks eelkõige toetada asutusi, 
millel on euroopalik juhtimisstruktuur, mis 
käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda, on mittetulundusühingud ja 
mille antud akadeemilisi kraade 
tunnustatakse.

(19) Programm peaks kaasa aitama 
Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 
taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 
raames tuleks eelkõige toetada nii asutusi, 
millel on euroopalik juhtimisstruktuur, mis 
käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda, on mittetulundusühingud ja 
mille antud akadeemilisi kraade 
tunnustatakse, kui ka rahvusvahelisi 
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organisatsioone ja asutusi, mille 
eesmärgid on seotud liidule huvipakkuva 
valdkonnaga, mis toetavad ning 
edendavad liikuvust ja koostööd Euroopa 
tasandil, nagu näiteks Euroopa 
Ülikool-Instituut (European University 
Institute) ja Euroopa avaliku õiguse 
organisatsioon (European Public Law 
Organization).

Or. el

Muudatusettepanek 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programm peaks kaasa aitama 
Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 
taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 
raames tuleks eelkõige toetada asutusi, 
millel on euroopalik juhtimisstruktuur, mis 
käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda, on mittetulundusühingud ja 
mille antud akadeemilisi kraade 
tunnustatakse.

(19) Programm peaks kaasa aitama 
Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 
taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 
raames tuleks eelkõige toetada, sealhulgas 
rakendusfondide kaudu asutusi, millel on 
euroopalik juhtimisstruktuur, mis 
käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda, on mittetulundusühingud ja 
mille antud akadeemilisi kraade 
tunnustatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Emil Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Programmi eesmärk on vähendada 
olemasolevaid makseerinevusi erinevatest 
liikmesriikidest pärit osalejatele, kuna 
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nemad rakendavad projekte selle 
programmi raames. 

Or. en

Muudatusettepanek 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta 
teatises „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis” tuuakse ära komisjoni ideed liidu 
meetmetest spordivaldkonnas pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist ning 
pakutakse välja ka mitu konkreetset meedet 
komisjoni ja liikmesriikide jaoks kolmes 
ulatuslikus valdkonnas: spordi koht 
ühiskonnas, spordi majanduslik tahk ja 
spordiga seotud organiseerimistegevus.

(20) Komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta 
teatises „Euroopa mõõtme arendamine 
spordis” tuuakse ära komisjoni ideed liidu 
meetmetest spordivaldkonnas pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist ning 
pakutakse spordi Euroopa identiteedi 
suurendamiseks välja ka mitu konkreetset 
meedet komisjoni ja liikmesriikide jaoks 
kolmes ulatuslikus valdkonnas: spordi koht 
ühiskonnas, spordi majanduslik tahk ja 
spordiga seotud organiseerimistegevus.

Or. es

Muudatusettepanek 289
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Eelkõige tuleb keskenduda 
rohujuure tasandi spordile ja 
vabatahtlikule tööle spordis, kuna need 
mängivad olulist rolli sotsiaalse 
kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist 
tugevdava füüsilise tegevuse edendamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Spordile rakendatavate meetmete 
puhul tuleb arvesse võtta Euroopa 
Nõukogu dopinguvastases konventsioonis 
ja pealtvaatajate vägivalda käsitlevas 
Euroopa konventsioonis kehtestatud 
kriteeriume ning samuti kriteeriume, mis 
on kehtestatud Ministrite komitee 
soovituses CM/Rec(2011)10 
liikmesriikidele spordieetika edendamise 
kohta seoses tulemuste 
manipuleerimisega (eelkõige tulemuste 
kokkuleppimisega).

Or. fr

Muudatusettepanek 291
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 
vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 
kogu Euroopas elukestva õppe 
eesmärkidel, aidates seeläbi kaasa
kvaliteetse hariduse ja koolituse 
arendamisele ning soodustades kutse-
eesmärkidel nii riikide- kui ka 
sektoritevahelist liikuvust. Noortele
üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -
koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 
muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 
tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus ja liidu tunnustamismeetmete
laiendatud vastuvõtmine peaks aitama 
kaasa kvaliteetse hariduse, koolituse ja 
noorsootöö arendamisele ning soodustama 
elukestvat õpet ja kutse-eesmärkidel nii 
riikide- kui ka sektoritevahelist liikuvust 
kogu Euroopas. Noortele (sealhulgas 
üliõpilastele, vabatahtlikele, kutseõppe ja -
koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 
muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 
tavadele ja tehnoloogiale parandab nende 
tööalast konkurentsivõimet 
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nende tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks.

maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks.

Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 7. Rohkem tuleb rõhutada noorsoovaldkonda ja 
noorsootööd.

Muudatusettepanek 292
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 
vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 
kogu Euroopas elukestva õppe 
eesmärkidel, aidates seeläbi kaasa 
kvaliteetse hariduse ja koolituse 
arendamisele ning soodustades kutse-
eesmärkidel nii riikide- kui ka 
sektoritevahelist liikuvust. Noortele 
üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -
koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 
muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 
tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada 
nende tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks.

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus, võrreldavus ja tunnustamine
ning liidu meetmete laiendatud 
vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 
kogu Euroopas elukestva õppe 
eesmärkidel, aidates seeläbi kaasa 
kvaliteetse hariduse ja koolituse 
arendamisele ning soodustades kutse-
eesmärkidel nii riikide- kui ka 
sektoritevahelist liikuvust. Noortele 
üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -
koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 
muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 
tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada 
nende tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks.

Or. de

Muudatusettepanek 293
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Täpsemalt tuleb keskenduda
rohujuure tasandi spordile, eelkõige 
kogukonna juhitud rohujuure tasandi 
spordiorganisatsioonide kaudu, mis 
sobivad kõige paremini kohaliku 
kogukonna vajaduste mõistmiseks, kuna 
sport mängib olulist rolli sotsiaalse 
kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist 
tugevdava füüsilise tegevuse edendamisel. 
Lisaks võib asjakohasele dialoogile spordi 
sidusrühmadega eraldada piiratud 
ressursse, eeldusel et see rahastamine ei 
mõjuta rohujuure tasandi programmide 
tõhusa rahastamise ja rakendamise 
suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks soovitatakse laiendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2004. aasta otsuse 
nr 2241/2004/EÜ kohase kvalifikatsiooni 
ja pädevuse läbipaistvuse ühtse raamistiku 
(Europass), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 
kohase Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
(EQF), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta soovituse kohase 
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 
ainepunktide süsteemi (ECVET) ning 
Euroopa kõrghariduse ainepunktide 
ülekande süsteemi (ECTS) kasutamist.

(22) Selleks soovitatakse laiendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2004. aasta otsuse 
nr 2241/2004/EÜ kohase kvalifikatsiooni 
ja pädevuse läbipaistvuse ühtse raamistiku 
(Europass), Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 
kohase Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
(EQF), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta soovituse kohase 
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 
ainepunktide süsteemi (ECVET) ning 
Euroopa kõrghariduse ainepunktide 
ülekande süsteemi (ECTS) kasutamist. 
Üliõpilaste liikuvuse suurendamiseks 
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peavad liikmesriigid looma paremad 
tingimused ja ühtse raamistiku 
tudengivahetuse raames saadud punktide 
ja õpinguperioodide tunnustamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 295
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et tagada tõhusam suhtlus üldsusega 
ja suurem koostoime komisjoni algatusel 
rakendatud kommunikatsioonimeetmete 
vahel, annavad käesoleva määrusega 
eraldatud vahendid oma panuse Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
korporatiivseks suhtlemiseks tingimusel, 
et need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 296
Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete 
vastastikune täiendavus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 167 
lõikega 4, iseäranis kultuuri ja meedia,
tööhõive, tervishoiu, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, ettevõtluse, õiguse, 
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välissuhete valdkonnas. tarbijakaitse, arendustegevuse, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas, ning kooskõlas 
praeguste liidu makropiirkondlike 
strateegiatega ja programmi kestuse ajal 
vastu võetud strateegiatega.

Or. es

Muudatusettepanek 297
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete 
vastastikune täiendavus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 165 ja 
166 ning artikli 167 lõikega 4, iseäranis 
kultuuri, tööhõive, tervishoiu, 
teadusuuringute ja innovatsiooni, 
ettevõtluse, õiguse, tarbijate, arengu, 
keskkonna-, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas, samuti kooskõlas 
Euroopa Liidu Läänemere piirkonna 
strateegia ja Euroopa Liidu Doonau 
piirkonna strateegia ja Euroopa–
Vahemere piirkonna partnerlusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete 
vastastikune täiendavus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 167 lõikega 
4, iseäranis kultuuri, teabevahendite, 
tööhõive, tervishoiu, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, ettevõtluse, õiguse, 
tarbijakaitse, arendustegevuse, 
vabatahtliku tegevuse, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas, nagu ka kooskõla 
liidu makropiirkondlike strateegiatega, 
näiteks ELi Läänemere strateegia, ELi 
Doonau piirkonna strateegia ja ELi 
Vahemere piirkondade strateegiaga.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekusse tehakse väike muudatus, lisades Euroopa Liidu Vahemere piirkonna 
strateegia.

Muudatusettepanek 299
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Tõhus suutlikkuse haldamine, 
sealhulgas hindamine ja seire, nõuab 
konkreetsete, mõõdetavate ning realistlike
suutlikkusnäitajate väljatöötamist, mis 
peegeldaksid sekkumisloogikat. Euroopa 
programmide rakendamise tulemused 
peavad kajastuma üldsuunistena 
noorsoopoliitika ja noorte Euroopa 
strateegia arendamisel ning vastupidi.
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Or. el

Muudatusettepanek 300
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kõik viited riigi ametiasutustele või 
riiklikele ametitele peaksid olema 
kohaldatavad ka piirkondlikele 
ametiasutustele ja piirkondlikele 
ametitele. See peaks siiski kehtima üksnes 
juhul, kui piirkonnal on kõik volitused 
ülikooli ja hariduspoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Ülemeremaade ja -territooriumide 
füüsilised isikud ja ülemeremaade ja -
territooriumide pädevad avalik-õiguslikud 
ja/või erasektori asutused ja 
institutsioonid võivad osaleda liidu 
programmides vastavalt nõukogu otsuses 
ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise kohta Euroopa Liiduga 
ette nähtud sätetele.

Or. fr

Selgitus

Kehtiv ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus näeb ette ÜMTde osalemise 
haridus- ja koolitusprogrammides. Uue otsuse ettepanekuga tuletatakse samuti meelde, et 
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ÜMTd on kõlblikud Euroopa Liidu horisontaalprogrammides osalemiseks. Seetõttu tuleks 
käesolevas ettepanekus täpsustada ÜMTde osalust programmis „Erasmus kõigi jaoks”.

Muudatusettepanek 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses ning tulevaste 
haridusprogrammide käivitamise 
naaberriikides.

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses ning tulevaste 
haridusprogrammide käivitamise 
naaberriikides. Sama eesmärk tuleks 
saavutada kandidaat- või võimalike 
kandidaatriikide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses ning tulevaste 
haridusprogrammide käivitamisse 
naaberriikides.

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses.
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Or. it

Muudatusettepanek 304
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses ning tulevaste 
haridusprogrammide käivitamise 
naaberriikides.

(30) Euroopa Komisjon ning Euroopa 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja seadsid oma ühisteatises 
uue vastuse kohta muutuvale naabrusele 
muu hulgas eesmärgi kaasata naaberriike 
senisest rohkem liidu liikuvuse ja 
suutlikkuse tõstmise meetmetesse 
kõrghariduses ning tulevaste 
haridusprogrammide käivitamise 
naaberriikides. Selles kontekstis tuleb 
rõhutada mõlemapoolset kasu, mis 
tuleneb Euroopa naabruspoliitika riikide 
laiemast kaasamisest 
liikuvusprogrammidesse.

Or. pl

Muudatusettepanek 305
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Euroopa Liidu finantshuvisid peab 
kaitsma proportsionaalsete meetmetega 
kogu kulutsükli jooksul, sealhulgas 
eeskirjade eiramiste ärahoidmise, 
avastamise ja uurimisega, kaotatud 
vahendite, ekslikult tasutud või valesti 
kasutatud summade tagasinõudmise ja 
vajaduse korral trahvidega. Kuigi liidu 
välisabi vajab suuremat rahastamist, piirab 

(31) Euroopa Liidu finantshuvisid peab 
kaitsma proportsionaalsete meetmetega 
kogu kulutsükli jooksul, sealhulgas 
eeskirjade eiramiste ärahoidmise, 
avastamise ja uurimisega, kaotatud 
vahendite, ekslikult tasutud või valesti 
kasutatud summade tagasinõudmise ja 
vajaduse korral trahvidega. Kuigi liidu 
välisabi vajab suuremat rahastamist, piirab 
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liidu majandus- ja eelarveolukord selliseks 
abiks olemasolevaid ressursse. Komisjon 
peaks seega olemasolevaid ressursse 
kasutama kõige tõhusamal viisi, eelkõige 
kasutama võimendustoimega 
finantsinstrumente.

liidu majandus- ja eelarveolukord selliseks 
abiks olemasolevaid ressursse. Komisjon 
peaks seega olemasolevaid ressursse 
kasutama kõige tõhusamal ja 
jätkusuutlikumal viisil, eelkõige kasutama 
võimendustoimega finantsinstrumente.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Halduskoormuse ja halduskulude 
vähendamine on vältimatu selleks, et 
kõrvaldada takistused programmis 
osalemiseks kõigile potentsiaalsetele 
toetusesaajatele. Oluline on luua 
toetusesaajate ja neid esindavate liitude
järjepideva kaasamise mehhanism 
programmi raames kavandatud meetmete 
rakendamisse ja järelevalvesse.

Or. en

Selgitus

Koos vajadusega sobituda poliitiliste prioriteetide ja programmidega on oluline kõrvaldada 
osalemise takistused. Potentsiaalseid kandidaate hirmutavad sageli taotlusmenetlused, samuti 
ELi projektide haldamisega kaasnev halduskoormus. Oluline on selgitada, et programmi 
raames tuleb luua tõhusamaid ja kasutajasõbralikumaid taotlusmenetlusi.

Muudatusettepanek 307
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Komisjon rõhutas oma 29. juuni 2011. 
aasta teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohustust 
lihtsustada liidu rahastamist. Ühtse 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordiprogrammi loomine võimaldab 
oluliselt lihtsustada ja ratsionaliseerida 
programmi haldamist ja suurendada 
koostoimet. Rakendamist tuleks veelgi 
lihtsustada ühekordselt makstava summa, 
ühikuhinna või ühtse määraga rahastamise 
kaudu ning toetusesaajatele ja 
liikmesriikidele esitatavate formaalsete 
nõuete vähendamisega.

(32) Komisjon rõhutas oma 29. juuni 2011. 
aasta teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohustust 
lihtsustada liidu rahastamist. Ühtse 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordiprogrammi loomine võimaldab 
oluliselt lihtsustada ja ratsionaliseerida 
programmi haldamist ja suurendada 
koostoimet. Rakendamist tuleks veelgi 
lihtsustada ühekordselt makstava summa, 
ühikuhinna või ühtse määraga rahastamise 
kaudu ning toetusesaajatele ja 
liikmesriikidele esitatavate formaalsete
ning bürokraatlike nõuete vähendamisega.

Or. el

Muudatusettepanek 308
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et tagada kiire reageerimine 
muutunud vajadustele programmi kogu 
kestuse jooksul, tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 
õigusakte, mis käsitlevad programmi 
haldamist riiklike ametite poolt ja 
programmi kasutatavaid näitajaid. Eriti 
tähtis on asjaolu, et komisjon korraldab 
ettevalmistavas etapis asjaomaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud aktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
samaaegse, õigeaegse ja kohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(33) Et tagada kiire reageerimine 
muutunud vajadustele programmi kogu 
kestuse jooksul, tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 
õigusakte, mis käsitlevad programmi 
haldamist riiklike ametite poolt ja 
programmi kasutatavaid näitajaid. Eriti 
tähtis on asjaolu, et komisjon korraldab 
ettevalmistavas etapis asjaomaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide ja 
sidusrühmade tasandil. Delegeeritud 
aktide ettevalmistamisel ja koostamisel 
peaks komisjon tagama asjaomaste 
dokumentide samaaegse, õigeaegse ja 
kohase edastamise Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.
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Or. en

Selgitus

Sellise tõhusa ja kasutajasõbraliku programmi rakendamist, mis on suuteline suurendama 
selle mõju ühiskonnas, saab ellu viia üksnes toetusesaajate panuse ja nõuannete abil hea 
juhtimistava raames.

Muudatusettepanek 309
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Programm hõlmab kolme eri 
valdkonda ja käesoleva määruse artikli 30 
kohaselt moodustatud komitee tegeleb nii 
horisontaalsete kui ka sektoripõhiste 
küsimustega. Liikmesriigid tagavad, et 
nad saadavad päevakorras esitatud 
teemade kohaselt komiteesse asjaomased 
esindajad ning komitee esimees peab 
tagama, et koosoleku päevakordades oleks 
selgelt ära toodud igal koosolekul 
arutatav sektor või sektorid ja sektorist 
sõltuvad teemad. Osaluse ja läbipaistvuse 
suurendamiseks tuleb konsulteerida 
sotsiaalpartnerite ja Euroopa 
sidusrühmadega hariduse, noorsoo ja 
spordi valdkonnas. Need organisatsioonid 
on oodatud osalema koosolekutel 
vaatlejatena vastavalt arutelu teemadele.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Programm hõlmab kolme eri 
valdkonda ning käesoleva määruse 
artikli 30 kohaselt moodustatud komitee 
tegeleb nii horisontaalsete kui ka 
sektoripõhiste küsimustega. Liikmesriigid 
peavad tagama, et nad saadavad 
päevakorras esitatud teemade kohaselt 
komiteesse asjaomased esindajad ning 
komitee esimees peab tagama, et 
koosoleku päevakordades oleks selgelt ära 
toodud igal koosolekul arutatav sektor või 
sektorid ja sektorist sõltuvad teemad. 
Vajaduse korral tuleks sotsiaalpartnerid 
(sh vanemate ühendused, õpilaste, 
õpetajate ja mittehariduslike töötajate 
esindajad) ja kodanikuühiskonna 
esindajad konsulteerivate liikmetena 
koosolekutele kutsuda.

Or. fr

Muudatusettepanek 311
Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programm hõlmab noori, eelkõige 
seoses mitteformaalse hariduse ja 
informaalse õppimise, 
kodanikuaktiivsuse, sotsiaalse kaasamise 
ja vabatahtliku tööga.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellel on rahvusvaheline mõõde, mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 
21, ja sellega toetatakse ka 
spordivaldkonna meetmeid.

4. Programmil on rahvusvaheline mõõde, 
mis on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 21 ja mille eesmärgiks on toetada
liidu välistegevust, sealhulgas Euroopa
väärtuste ja arengueesmärkide levitamist
maailmas, ELi ja kolmandate riikide
vahelise koostöö abil.

Or. de

Muudatusettepanek 313
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellel on rahvusvaheline mõõde, mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 
21, ja sellega toetatakse ka 
spordivaldkonna meetmeid.

4. Sellel on rahvusvaheline mõõde, mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 
21, ja sellega toetatakse ka 
spordivaldkonna rohujuure tasandi
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikus, 

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused või 
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kodaniku, ühiskondliku ja/või töösuhetega 
seotud väljavaadetes. See hõlmab 
nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

ühiskonnas osalemise oskus isiklikes, 
kodaniku, kultuurilistes, ühiskondlike 
ja/või töösuhetega seotud väljavaadetes. 
See hõlmab nõustamis- ja 
juhendamisteenuste osutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 315
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikus, 
kodaniku, ühiskondliku ja/või töösuhetega 
seotud väljavaadetes. See hõlmab 
nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, kõrgharidus, 
pidev kutsealane areng, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikes, 
kodaniku, ühiskondlike ja/või töösuhetega 
seotud väljavaadetes. See hõlmab 
nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikus, 
kodaniku, ühiskondliku ja/või töösuhetega 
seotud väljavaadetes. See hõlmab 

1. elukestev õpe – igasugune üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, kõrgharidus, 
pidev kutsealane areng, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikes, 
kodaniku, ühiskondlike ja/või töösuhetega 
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nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

seotud väljavaadetes. See hõlmab 
nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. mitteformaalne keskkond –
õppeolukord, mida sageli kavandatakse ja 
organiseeritakse, kuid mis ei ole formaalse
haridus- ja koolitussüsteemi osa;

2. mitteformaalne haridus – protsess, mis 
annab inimestele võimaluse arendada 
oma väärtusi, oskusi ja pädevusi 
väljaspool formaalse hariduse 
raamistikku;

Or. fr

Muudatusettepanek 318
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. mitteformaalne keskkond –
õppeolukord, mida sageli kavandatakse ja 
organiseeritakse, kuid mis ei ole formaalse 
haridus- ja koolitussüsteemi osa;

2. mitteformaalne haridus –
organiseeritud protsess, mis annab 
inimestele võimaluse arendada muid 
väärtusi, oskusi ja pädevusi kui need, 
mida arendatakse formaalse hariduse 
raames. Need oskused hõlmavad 
erinevaid pädevusi, nagu 
inimestevahelised suhted, meeskond, 
organiseerimisvõime, konfliktijuhtimine, 
kultuuridealane teadlikkus, juhtimine, 
kavandamine, organiseerimine, 
koordineerimine, praktilised 
probleemilahendamise oskused, 
meeskonnatöö, enesekindlus, distsipliin ja 
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vastutustunne;

Or. en

Selgitus

Määruses kasutatakse mõistet „mitteformaalne keskkond”, kuigi tegelikkuses peaks see 
osutama „mitteformaalsele hariduse” sektorile. Peale selle tuleb mitteformaalne haridus 
määruses nõuetekohaselt määratleda.

Muudatusettepanek 319
Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. informaalne õppimine – õpitegevus, 
mis toimub väljaspool kavandatud 
pedagoogikat või kõrvuti organiseeritud ja 
struktureeritud haridusega. Informaalsel 
õppimisel puudub õppekava, kuid seda on 
võimalik edendada õppimiskohtade ja 
kogemuse kaudu, et toetada 
enesekindlust, distsipliini ja vastutust;

Or. en

Selgitus

OECD kohaselt on informaalne õppimine määratletud kui õpiprotsess, mis ei ole kunagi 
organiseeritud, millel puuduvad kindlaksmääratud eesmärgid õpitulemuste osas ja mis ei ole 
õppija seisukohast kunagi tahtlik. Sageli viidatakse sellele kui kogemustest õppimisele või 
lihtsalt kogemusele. Idee seisneb selles, et pelgalt olemasolu kaudu satub inimene pidevalt 
õpiolukordadesse, kas töökohal, kodus või vabal ajal.

Muudatusettepanek 320
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. struktureeritud dialoog – noorte ja 
teiste noorsoovaldkonnas asjakohaste 
osalejate õigeaegne ja tõhus panus noorte 
elu jaoks olulise poliitika sõnastamisse;

Or. en

Selgitus

Struktureeritud dialoog noortega on ELi noorsoopoliitika põhiprotsess. Kuna programmi 
eesmärk on toetada noorte osalemist ja poliitika reformimist, tuleb ettepanekus määratleda 
struktureeritud dialoog. Mõiste on pärit 29. aprilli 2008. aasta dokumendist EAC/D1/JK/D 
(2008): „Noortega peetava Euroopa struktureeritud dialoogi uus kontseptsioon”.

Muudatusettepanek 321
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. õppimisega seotud liikuvus – füüsiline 
elamaasumine muusse kui elukohariiki 
eesmärgiga õppida, omandada 
töökogemust, teha teaduslikku 
uurimistööd, osaleda koolitusel või saada 
muud õpet, sealhulgas praktika ja 
mitteformaalne õpe, või õpetada või
osaleda piiriüleses erialase arendamisega 
seotud tegevuses. See võib hõlmata 
ettevalmistavat koolitust sihtriigi keeles. 
Õppimisega seotud liikuvus hõlmab ka 
noortevahetust ja piiriülest erialase 
arendamisega seotud tegevust, kaasates 
noorsootöötajaid;

3. õppimisega seotud liikuvus – füüsiline 
elamaasumine muusse kui elukohariiki 
eesmärgiga õppida, omandada 
töökogemust, teha teaduslikku 
uurimistööd, osaleda koolitusel või muus 
õppetegevuses, sealhulgas kvaliteetne 
väljaõpe, praktika ja mitteformaalne õpe, 
assistenditöö või õpetamine või osalemine
erialase arendamisega seotud tegevuses. 
See võib hõlmata ettevalmistavat koolitust 
sihtriigi keeles ja jätkutegevust. 
Õppimisega seotud liikuvus peab 
hõlmama ka noortevahetust, vabatahtlikku 
tegevust, mitteformaalset haridust ja 
informaalset õppimist ja piiriülest erialase 
arendamisega seotud tegevust, kaasates 
noorsootöötajaid; 

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. õppimisega seotud liikuvus – füüsiline 
elamaasumine muusse kui elukohariiki 
eesmärgiga õppida, omandada 
töökogemust, teha teaduslikku 
uurimistööd, osaleda koolitusel või saada 
muud õpet, sealhulgas praktika ja 
mitteformaalne õpe, või õpetada või 
osaleda piiriüleses erialase arendamisega 
seotud tegevuses. See võib hõlmata 
ettevalmistavat koolitust sihtriigi keeles. 
Õppimisega seotud liikuvus hõlmab ka 
noortevahetust ja piiriülest erialase 
arendamisega seotud tegevust, kaasates 
noorsootöötajaid;

3. õppimisega seotud liikuvus – füüsiline 
elamaasumine muusse kui elukohariiki 
eesmärgiga õppida, omandada 
töökogemust, teha teaduslikku 
uurimistööd, osaleda koolitusel või saada 
muud õpet, sealhulgas praktika, 
õpipoisiõpe, vabatahtlik tegevus ja 
mitteformaalne õpe, või õpetada või 
osaleda piiriüleses erialase arendamisega 
seotud tegevuses. See võib hõlmata 
ettevalmistavat koolitust sihtriigi keeles ja 
jätkutegevust. Õppimisega seotud liikuvus 
hõlmab ka noorte tegevust, vabatahtlikku 
tegevust, mitteformaalset ja informaalset 
õppimist ja piiriülest erialase arendamisega 
seotud tegevust, kaasates noorsootöötajaid;

Or. fr

Muudatusettepanek 323
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed 
koostööprojektid, millesse on kaasatud 
organisatsioonid, mis on aktiivsed haridus-, 
koolitus- ja/või noorsoovaldkonnas ja mis 
võivad hõlmata teisi organisatsioone.
Selliste projektide raames teevad projekti 
partnerid ühiselt tööd, sealhulgas töö 
virtuaalse ja tegeliku liikuvusega, 
keskenduvad kvaliteedi tõstmisele ja 
edendavad innovatsiooni asjaomastes 

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed ja 
rahvusvahelised koostööprojektid, millesse 
on kaasatud organisatsioonid, mis on 
aktiivsed haridus-, koolitus-, spordi- ja/või 
noorsoovaldkonnas ja mis võivad hõlmata 
teisi kohalikke ja kutsealaseid
organisatsioone;
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organisatsioonides;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed 
koostööprojektid, millesse on kaasatud 
organisatsioonid, mis on aktiivsed haridus-, 
koolitus- ja/või noorsoovaldkonnas ja mis 
võivad hõlmata teisi organisatsioone.
Selliste projektide raames teevad projekti 
partnerid ühiselt tööd, sealhulgas töö 
virtuaalse ja tegeliku liikuvusega, 
keskenduvad kvaliteedi tõstmisele ja 
edendavad innovatsiooni asjaomastes 
organisatsioonides;

4. innovatsioonile ja headele tavadele
suunatud koostöö – piiriülesed 
koostööprojektid, millesse on kaasatud 
organisatsioonid, mis on aktiivsed haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas ja 
mis võivad hõlmata teisi organisatsioone;

Or. es

Muudatusettepanek 325
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed 
koostööprojektid, millesse on kaasatud 
organisatsioonid, mis on aktiivsed haridus-
, koolitus- ja/või noorsoovaldkonnas ja mis 
võivad hõlmata teisi organisatsioone.
Selliste projektide raames teevad projekti 
partnerid ühiselt tööd, sealhulgas töö 
virtuaalse ja tegeliku liikuvusega, 

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed 
koostööprojektid, millesse on kaasatud 
avalik-õiguslikud ja eraorganisatsioonid, 
mis on aktiivsed haridus-, koolitus- ja/või 
noorsoovaldkonnas ja mis võivad hõlmata 
teisi organisatsioone, mis vastutavad 
hariduse ja koolituse eest või on sellega 
seotud;
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keskenduvad kvaliteedi tõstmisele ja 
edendavad innovatsiooni asjaomastes 
organisatsioonides;

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutused ja eelkõige kohalikud valitsused kavandavad ja koordineerivad 
terviklikke kohalikke arengukavasid, kus on sätestatud prioriteedid meetmetele paljudes 
poliitikavaldkondades, sh haridus ja koolitus. Eelkõige lähendavad need koole, ülikoole, 
uurimiskeskusi ja ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 326
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 
avatud koordineerimismeetodi abil;

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö ning liikmesriikide ja kolmandate 
riikide ning programmides osalevate 
institutsioonide koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi abil;

Or. pl

Muudatusettepanek 327
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
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moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 
avatud koordineerimismeetodi abil;

moderniseerimist, samuti Euroopa 
noorsoopoliitika arendamist
liikmesriikidevahelise koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi, sh noortega 
peetava struktureeritud dialoogi abil;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 
avatud koordineerimismeetodi abil;

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist, samuti Euroopa 
kodakondsuse edasiarendamist
liikmesriikidevahelise koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi abil;

Or. de

Muudatusettepanek 329
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 
avatud koordineerimismeetodi abil;

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist sidusrühmade 
suutlikkuse tõstmise ja
liikmesriikidevahelise koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi abil;
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Or. fr

Muudatusettepanek 330
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. virtuaalne liikuvus – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil toetatud 
meetmed, mida korraldatakse 
institutsioonilisel tasandil ja millega 
omandatakse või soodustatakse 
rahvusvahelisi koostöökogemusi õpetamis-
ja/või õppimisvaldkonnas;

6. virtuaalne liikuvus – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil toetatud 
meetmed, sealhulgas e-õpe, mida 
korraldatakse institutsioonilisel tasandil ja 
millega omandatakse või soodustatakse 
rahvusvahelisi koostöökogemusi õpetamis-
ja/või õppimisvaldkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 
kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 
koolitusse või noorte mitteametlikku 
õppesse. See võib hõlmata õpetajaid, 
koolitajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid ja 
mittehariduslikke töötajaid;

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 
kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 
koolitusse või noorte ametlikku ja
mitteametlikku õppesse. See võib hõlmata 
õpetajaid, koolitajaid, vahendajaid, 
vabatahtlikke, koolijuhte, noorsootöötajaid 
ja mittehariduslikke töötajaid;

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Chrysoula Paliadeli
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 
kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 
koolitusse või noorte mitteametlikku 
õppesse. See võib hõlmata õpetajaid, 
koolitajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid ja 
mittehariduslikke töötajaid;

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 
kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 
koolitusse või noorte mitteametlikku 
õppesse. See võib hõlmata professoreid,
õpetajaid, koolitajaid, koolijuhte, 
noorsootöötajaid ja mittehariduslikke 
töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. noorsootöö – meetmed, tegevused, 
protsessid ja projektid, mida viiakse ellu 
koos noortega või nende jaoks eesmärgiga 
võimaldada nende isiklikku arengut ja 
vastata nende vajadustele. Peale selle on 
eesmärk parandada noorte sotsiaalset, 
poliitilist, majanduslikku staatust ning 
parandada oskusi ja sotsiaalset 
võrgustikku, samuti suurendada nende 
esindatust ja aktiivset osalust või 
suurendada nende suutlikkust võtta 
selliseid meetmeid;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei ole noorsootööd määratletud, kuigi seda on mainitud mitmel korral. 
Määratlus on pärit Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistikust.
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Muudatusettepanek 334
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. noorsootöötaja – mitteametlikus õppes 
osalev spetsialist või vabatahtlik;

8. noorsootöötaja – noortega töötav isik, 
kes kaasab neid mitteformaalsesse 
haridusse. Noorsootöötaja võib olla 
palgatöötaja või vabatahtlik noortejuht;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. noorsootöötaja – mitteametlikus õppes 
osalev spetsialist või vabatahtlik;

8. noorsootöötaja – mitteformaalses, 
formaalses või informaalses õppes osalev 
isik;

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö), 
mida viivad ellu noored kas üksikult või 
üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem;

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö, 
sport), mida viivad ellu noored kas üksikult 
või üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem;

Or. en



PE496.579v01-00 58/150 AM\914151ET.doc

ET

Muudatusettepanek 337
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö), 
mida viivad ellu noored kas üksikult või 
üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem;

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö), 
mida viivad ellu noored kas üksikult või 
üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem ning mis on 
rakendatav „Euroopa oskuste passi” 
raames;

Or. it

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahaksin ma rõhutada, et noortetegevust võiks tunnustada 
Euroopa oskuste passi raames.

Muudatusettepanek 338
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö), 
mida viivad ellu noored kas üksikult või 
üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem;

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 
(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö, 
noorte koolitus), mida viivad ellu noored 
kas üksikult või üheskoos, eelkõige 
noorteorganisatsioonide kaudu, ja mida 
iseloomustab mitteametlik õppesüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. vabatahtlik töö – tegevus, sh 
formaalne, mitteformaalne ja 
informaalne õppimine ning kutseõpe, 
mida isik teeb oma vabast tahtest, vabal 
valikul ja motivatsioonist juhindudes ja 
mis ei ole seotud rahalise kasu saamisega 
ja millest on kasu üksikisikutest 
vabatahtlikele, vabatahtlike ühenduste 
teenuseid kasutavatele isikutele, 
kogukondadele ja kogu ühiskonnale; 
tegevus on tasustamata, kuid võib 
hõlmata vabatahtliku tegevusega otseselt 
seotud kulude hüvitamist; seda tegevust 
tehakse vabatahtlikult ja eeskätt 
valitsusväliste organisatsioonide raames 
ning see ei saa seetõttu olla ajendatud 
materiaalsest või rahalisest kasust; 
vabatahtlikku tööd ei tohi kasutada 
palgatöö asendamiseks või korvamiseks;

Or. en

Selgitus

Määratlus on sama, mida kasutati raportis piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamise ja 
edendamise kohta ELis (A7-0166/2012).

Muudatusettepanek 340
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. partnerlus – eri liikmesriikide asustuste 
või organisatsioonide rühma vaheline 
kokkuleppe eesmärgiga viia ellu 
üleeuroopalisi ühismeetmeid haridus-, 
koolitus- ja noorsoovaldkonnas või luua 

18. partnerlus – eri liikmesriikide asustuste 
või organisatsioonide rühma vaheline 
kokkulepe eesmärgiga viia ellu 
üleeuroopalisi ühismeetmeid haridus-, 
koolitus- ja noorsoovaldkonnas või luua 
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asjaomases valdkonnas oma formaalne või 
mitteformaalne võrgustik. 
Spordivaldkonnas tähendab lepingut ühe 
või mitme kolmanda poolega, näiteks 
elukutseliste spordiorganisatsioonidega või 
sponsoritega eri liikmesriikides eesmärgiga 
leida lisaks toetusallikaid, et saavutada 
programmi soovitud eesmärgid;

asjaomases valdkonnas oma formaalne või 
mitteformaalne võrgustik. 
Spordivaldkonnas tähendab lepingut ühe 
või mitme kolmanda poolega, näiteks 
elukutseliste spordiorganisatsioonidega või 
sponsoritega, kes kas asuvad eri 
liikmesriikides või mitte, eesmärgiga leida 
lisaks toetusallikaid, et saavutada 
programmi soovitud eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Euroopa organisatsioon –
demokraatlik ja liikmesusel põhinev 
valitsusväline organisatsioon, mis teeb 
koostööd formaalse ja mitteformaalse 
haridusega, noorsootöö ja/või noorte 
osaluse valdkonnas Euroopa tasandil ja 
spordis. Euroopa organisatsioonid 
koordineerivad ja levitavad suutlikkuse 
suurendamist ning heade tavade 
arendamist hariduse ja koolituse 
valdkonnas ja/või noorsoo valdkonnas, 
pakkudes Euroopa lisandväärtust 
riiklikele ja kohalikele meetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 18 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. noorteorganisatsioon –
noorteorganisatsioon, mida juhivad 
noored, mis on demokraatlik, 
vabatahtlikkusel ja liikmesusel põhinev 
valitsusväline organisatsioon, mis töötab 
mitteformaalse hariduse, noorsootöö ja 
noorte osaluse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. ELi läbipaistvuse töövahendid –
töövahendid, mille abil pooled saavad 
paremini mõista, hinnata ning vajaduse 
korral tunnustada õppetulemusi ja 
kvalifikatsiooni kogu liidus;

26. ELi läbipaistvuse töövahendid –
töövahendid, mille abil pooled saavad 
paremini mõista, hinnata, võrrelda ning 
vajaduse korral tunnustada õppetulemusi ja 
kvalifikatsiooni kogu liidus;

Or. de

Muudatusettepanek 344
Petra Kammerevert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. naaberriigid – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu X.YY.2012 määruse XX/2012, 
millega kehtestatakse Euroopa 
naabrusinstrument, lisas loetletud riigid ja 
territooriumid: Alžeeria, Armeenia, 
Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, 
Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, 

27. naaberriigid – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu X.YY.2012 määruse XX/2012, 
millega kehtestatakse Euroopa 
naabrusinstrument, lisas loetletud riigid ja 
territooriumid: Alžeeria, Armeenia, 
Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, 
Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, 
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Liibüa, Moldaavia, Maroko, Palestiina 
Okupeeritud Territoorium, Süüria, 
Tuneesia ja Ukraina. Lisaks sellele 
loetakse naaberriigiks noorsoovaldkonnas 
toetatud meetmete osas ka Venemaad;

Liibüa, Moldaavia, Maroko, Palestiina 
Okupeeritud Territoorium, Süüria, 
Tuneesia ja Ukraina. Lisaks sellele 
loetakse naaberriigiks noorsoovaldkonnas 
toetatud meetmete osas ka Venemaad,
viidates ELi Läänemere piirkonna 
strateegiale;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport – kõik 
sporditegevused, mis on välja töötatud, 
edendatud ja/või korraldatud selliselt, et 
neist saaksid kasu võimalikult paljud 
inimesed;

Or. fr

Muudatusettepanek 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport – kõik 
sporditegevused, mis on välja töötatud, 
edendatud ja/või korraldatud selliselt, et 
neist saaksid kasu võimalikult paljud 
inimesed;

Or. fr
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Muudatusettepanek 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport – kõik 
sporditegevused, mis on välja töötatud, 
edendatud ja/või korraldatud selliselt, et 
neist saaksid kasu võimalikult paljud 
inimesed;

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 b. rohujuuretasandi sport – kõik 
sporditegevused, sealhulgas vabatahtlikud 
tegevused, mis on välja töötatud, 
edendatud ja/või korraldatud selliselt, et 
neist saaksid kasu võimalikult paljud 
inimesed;

Or. fr

Muudatusettepanek 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 b. Euroopa integratsiooni, hariduse ja 
kutseõppe nimel töötav Euroopa ühendus 
– vabatahtlikul tegevusel põhinev 
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valitsusväline organisatsioon, mis 
tegutseb hariduse ja kutseõppe 
valdkonnas Euroopa tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmiga toetatakse ainult selliseid 
meetmeid ja tegevusi, mis loovad 
potentsiaalset Euroopa lisaväärtust ja 
aitavad saavutada artiklis 4 osutatud 
üldeesmärki.

1. Programmiga toetatakse ainult selliseid 
meetmeid, mis loovad potentsiaalset 
Euroopa lisaväärtust ja aitavad saavutada 
artiklis 4 osutatud üldeesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmiga toetatakse ainult selliseid 
meetmeid ja tegevusi, mis loovad 
potentsiaalset Euroopa lisaväärtust ja 
aitavad saavutada artiklis 4 osutatud 
üldeesmärki.

1. Programmiga toetatakse ainult selliseid 
meetmeid ja tegevusi, mis loovad 
potentsiaalset Euroopa lisaväärtust ja 
aitavad saavutada artiklis 4 osutatud 
üldeesmärki ning mis väärtustavad ja 
arendavad eurooplaste jagatud 
hariduspiirkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi meetmete ja tegevuste abil 
loodav Euroopa lisaväärtus tagatakse 
eelkõige järgmise kaudu:

2. Programmi meetmete ja tegevuste abil 
loodav Euroopa lisaväärtus tagatakse 
eelkõige nende meetmete ja tegevuste 
järgmiste omaduste kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 353
Emma McClarkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rohujuuretasandi spordile 
keskendunud meetmed ei pea olema 
tingimata rahvusvahelised.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö
eesmärgiga saavutada pikaajaline mõju;

(a) piiriülene laad, eelkõige seoses 
liikuvuse ja koostööga eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlik mõju;

Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 30. Väikesemahulised projektidel, nt programmil 
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„Grundtvig” või noortesektori projektidel ei ole alati pikaajalist mõju ja seetõttu väärivad 
need täiendavat toetust programmi raames.

Muudatusettepanek 355
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö 
eesmärgiga saavutada pikaajaline mõju;

(a) nende piiriülene laad, eelkõige seoses 
liikuvuse ja koostööga, mille eesmärgiks 
on tagada jätkusuutlik süsteemne mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö
eesmärgiga saavutada pikaajaline mõju;

(a) piiriülene laad, eelkõige seoses 
piiriülese liikuvuse ja koostööga 
eesmärgiga saavutada jätkusuutlik 
individuaalne ja organisatsiooniline 
süsteemne mõju; 

Or. en

Selgitus

Liigne süsteemsele tasandile keskendumine võib olla kahjulik ja takistada laiemat osalust. 
Tõepoolest ei pruugi väiksematel organisatsioonidel ja projektidel olla süsteemset mõju, kuid 
neil on suurem kvalitatiivne individuaalne, organisatsiooniline ja ühiskondlik mõju. Peale 
selle on muudatusettepanekus selgelt kirjas, et süsteemset mõju tuleb hinnata üldiste 
meetmete puhul, mis on ette nähtud programmi raames ja mitte üksikute toetatud meetmete 
puhul.
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Muudatusettepanek 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö 
eesmärgiga saavutada pikaajaline mõju;

(a) nende piiriülene laad, eelkõige 
piiriülene liikuvus ja koostöö eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlik individuaalne, 
struktuurne ja süsteemne mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö 
eesmärgiga saavutada pikaajaline mõju;

(a) piiriülene ja riikidevaheline laad, 
eelkõige liikuvus ja koostöö eesmärgiga 
saavutada jätkusuutlik süsteemne mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende vastastikkune täiendavus ja 
koostoime teiste riiklike, rahvusvaheliste
ja liidu programmide ja poliitikaga 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi olemasolu;

(b) vastastikune täiendavus ja koostoime 
teiste programmide ja poliitikaga 
kohalikul, riigi, rahvusvahelisel ja liidu 
tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende vastastikkune täiendavus ja 
koostoime teiste riiklike, rahvusvaheliste ja 
liidu programmide ja poliitikaga võimaldab 
mastaabisäästu ja kriitilise massi 
olemasolu;

(b) nende vastastikune täiendavus ja 
koostoime teiste riiklike, rahvusvaheliste ja 
liidu programmide ja poliitikaga paljude 
riikide noorte, spetsialistide ja 
organisatsioonide koostöös, mis soodustab 
eurooplaste jagatud hariduspiirkonna 
teket ja võimaldab struktureerida 
asjaomaseid sektoreid;

Or. fr

Muudatusettepanek 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende vastastikkune täiendavus ja 
koostoime teiste riiklike, rahvusvaheliste ja 
liidu programmide ja poliitikaga 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi olemasolu;

(b) nende vastastikune täiendavus ja 
koostoime teiste kohalike, riiklike, 
rahvusvaheliste ja liidu programmide ja 
poliitikaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 362
Katarína Neveďalová

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

(b) nende vastastikkune täiendavus ja 
koostoime teiste riiklike, rahvusvaheliste 
ja liidu programmide ja poliitikaga 
võimaldab mastaabisäästu ja kriitilise 
massi olemasolu;

(b) vastastikune täiendavus ja koostoime 
teiste programmide ja poliitikaga riigi, 
rahvusvahelisel ja liidu tasandil 
eesmärgiga toetada ELi ühise piirkonna 
loomist hariduse, koolituse, noorte ja
spordi valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Nadja Hirsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende panus liidu kvalifikatsiooni 
tunnustamise vahendite tõhusasse 
kasutamisse ja läbipaistvusse.

(c) nende panus liidu kvalifikatsiooni 
võrreldavuse ja tunnustamise vahendite 
tõhusasse kasutamisse ja läbipaistvusse.

Or. de

Muudatusettepanek 364
Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende panus liidu kvalifikatsiooni 
tunnustamise vahendite tõhusasse 
kasutamisse ja läbipaistvusse.

(c) nende panus liidu kvalifikatsiooni 
tunnustamise vahendite tõhusasse ja 
kooskõlastatud kasutamisse ja 
läbipaistvusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nende otsene ja kaudne panus ühiste 
Euroopa väärtuste edendamisse ja 
Euroopa kodakondsuse arendamisse.

Or. de

Muudatusettepanek 366
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
rohujuure ja kohaliku tasandi kodanikele 
lähedastele projektidele Euroopa 
lisandväärtusega. 

Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 32. Mõned projektid ei ole alati rahvusvahelise 
aspektiga, vaid on kohalikud projektid Euroopa alltooniga. Nendel projektidel on samuti 
selge lisandväärtus ja need võivad lähendada ELi selle kodanikele.

Muudatusettepanek 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 1. Programm aitab kaasa:
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Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja 
nendes dokumentides kehtestatud 
võrdlusnäitajate saavutamisele, Euroopa 
noorte koostööprogrammi (2010–2018) 
uuendatud eesmärkide saavutamisele, 
kolmandate riikide jätkusuutlikule 
arengule kõrghariduse valdkonnas ja 
Euroopa spordimõõtme arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, Euroopa noorte
koostööprogrammi (2010–2018) 
uuendatud eesmärkide saavutamisele, 
kolmandate riikide jätkusuutlikule arengule 
kõrghariduse valdkonnas ja Euroopa 
spordimõõtme arendamisele.

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, ajakohastamise 
tegevuskava „Majanduskasvu ja tööhõive 
toetamine” (COM(2011) 567 final),
Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö 
uuendatud raamistiku (2010–2018) 
saavutamisele, kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule kõrghariduse 
valdkonnas ja rohujuuretasandi spordi 
arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, Euroopa noorte 
koostööprogrammi (2010–2018) 
uuendatud eesmärkide saavutamisele, 
kolmandate riikide jätkusuutlikule arengule 
kõrghariduse valdkonnas ja Euroopa 
spordimõõtme arendamisele.

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, Euroopa noortevaldkonnas 
tehtava koostöö uuendatud raamistiku
(2010–2018) saavutamisele, kolmandate 
riikide jätkusuutlikule arengule hariduse
valdkonnas ja Euroopa spordimõõtme 
arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, Euroopa noorte
koostööprogrammi (2010–2018) 
uuendatud eesmärkide saavutamisele, 
kolmandate riikide jätkusuutlikule arengule 
kõrghariduse valdkonnas ja Euroopa 
spordimõõtme arendamisele.

1. Programmi eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
haridus- ja koolitusstrateegia 2020. aasta 
raamistiku (ET2020) eesmärkide ja nendes 
dokumentides kehtestatud võrdlusnäitajate 
saavutamisele, Euroopa noortevaldkonnas 
tehtava koostöö uuendatud raamistiku
(2010–2018) saavutamisele, kolmandate 
riikide jätkusuutlikule arengule hariduse
valdkonnas ja Euroopa spordimõõtme 
arendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamine, eelkõige 
haridusvaldkonna põhieesmärk 
vähendada kooli poolelijätjate määra alla 
10 % ja suurendada kolmanda või 
võrdväärse haridustaseme lõpetanud 30–
34-aastaste õppurite arvu vähemalt 40 %-
ni;

Or. en

Muudatusettepanek 372
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamine, eelkõige 
haridusvaldkonna põhieesmärk 
vähendada kooli poolelijätjate määra ja 
suurendada kolmanda haridustaseme 
lõpetanud 30–34-aastaste õppurite arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamine ja vastavalt 
strateegiale „Noorte liikuvus”, eelkõige 
haridusvaldkonna põhieesmärk 
vähendada kooli poolelijätjate määra ja 
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suurendada 30–34-aastaste õppurite arvu;

Or. it

Muudatusettepanek 374
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) uuendatud Kopenhaageni protsessi 
(2010–2020) eesmärkide saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hariduse ja koolituse valdkonna 
üleeuroopalise koostöö strateegilise 
raamistiku („ET 2020”) eesmärkide 
saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) kolmandate riikide 
haridusvaldkonna jätkusuutliku arengu 
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eesmärgi saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Euroopa noortevaldkonnas tehtava 
koostöö uuendatud raamistiku (2010–
2018) üldiste eesmärkide saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Euroopa noortevaldkonnas tehtava 
koostöö uuendatud raamistiku (2010–
2018) eesmärkide saavutamine, 
sealhulgas eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 379
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a c (uus) – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kõikidele noortele suuremate haridus-
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ja koolitusvõimaluste loomine, et 
hõlbustada nende sisenemist tööturule;

Or. it

Muudatusettepanek 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) eesmärgi „Euroopa mõõtme 
arendamine spordis” saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) Euroopa väärtuste edendamine 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 2;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmiga edendatakse Euroopa 
väärtusi, Euroopa teadlikkuse arendamist 
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ja osalemist Euroopa demokraatlikus 
elus, samuti ühiskondlikku aktiivsust ja 
solidaarsust, sealhulgas 
põlvkondadevahelist solidaarsust.

Or. de

Muudatusettepanek 383
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmanda haridustaseme lõpetanud
30–34-aastaste õppurite arvu 
suurendamine.

(b) kõrghariduse omandanud 30–34-
aastaste õppurite arvu suurendamine.

Or. de

Selgitus

Vastab põhjenduse 5 sõnastusele.

Muudatusettepanek 384
Kinga Göncz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Programm peab erilist tähelepanu 
pöörama võrdse juurdepääsu tagamisele 
kaasavale ja kvaliteetsele haridusele 
kõigil tasanditel laste ja üliõpilaste jaoks, 
kellel on tõsine terviseprobleem või puue, 
ja nende jaoks, kellel on sotsiaalselt 
ebasoodne taust, nt romad1.
__________________
1 Nagu on osutatud komisjoni teatises 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „Romasid 
käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik 
aastani 2020” (COM(2011) 0173) ja 
Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2011. aasta 
resolutsioonis romade kaasamist käsitleva 
ELi strateegia kohta (vastuvõetud tekstid, 
P7_TA(2011)0092).

Or. en

Muudatusettepanek 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kutsealase hariduse ja koolituse 
atraktiivsuse suurendamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 386
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridus-/noorte- ning tööturu 
vahelist koostööd;

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, eriti arvestades tööturu ja 
ühiskonna vajadusi, ning soodustada 
noorte osalemist Euroopa demokraatias, 
muu hulgas pakkudes noortele suuremaid 
võimalusi liikuvuseks ning parandades 
haridusala, noorte ning tööturu vahelist 
koostööd;
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Or. it

Muudatusettepanek 387
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridus-/noorte- ning tööturu
vahelist koostööd;

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, 
tõhustada isiklikku arengut ja edendada 
sotsiaalset ühtekuuluvust ja hariduse 
poolest ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade kaasamist ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridusala, noorte ning 
töömaailma vahelist koostööd ja tagada 
piisavad finantseeskirjad, et võimaldada 
kaasatud tegutsejatel ja sidusrühmadel 
seda koostööd arendada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse kaasata „isiklik areng” koos teiste põhiväärtustega, mis on 
olulised haridusalase missiooni täitmiseks. Samuti on oluline laiendada tähelepanu õppijatele 
ja mitte ainult noortele.

Muudatusettepanek 388
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridus-/noorte- ning tööturu 
vahelist koostööd;

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, 
tõhustada isiklikku arengut ja edendada 
sotsiaalset ühtekuuluvust ja hariduse 
poolest ebasoodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade kaasamist,
soodustada noorte ja elukestvas õppes 
osalejate osalemist Euroopa demokraatias, 
muu hulgas pakkudes noortele ja 
elukestvas õppes osalejatele, õppijatele, 
personalile ja noorsootöötajatele suuremaid 
võimalusi õppimisega seotud liikuvuseks 
ning parandades haridusala, noorte ning 
tööturu vahelist koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridus-/noorte- ning tööturu 
vahelist koostööd;

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja nn 
kõvasid oskusi ning suhtlemisoskusi, et 
saavutada parem vastavus tööturu ja 
ühiskonna vajadustele, ning soodustada 
noorte osalemist Euroopa demokraatias, 
muu hulgas pakkudes noortele, õppijatele, 
personalile ja noorsootöötajatele suuremaid 
võimalusi õppimisega seotud liikuvuseks 
ning parandades haridusala, noorte ning 
tööturu vahelist koostööd;

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõike 1 punktis a, isegi selle originaalsõnastuses, nagu on toodud 
muudatusettepanekus, on kirjas: „arendada noorte võtmepädevusi ja oskusi”, mis osutab 
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valdkonnaülestele pädevustele tööalase konkurentsivõime valdkonnas. See sõnastus, lähtudes 
ingliskeelse teksti tõlkest, ei sisalda mõistet „suhtlemisoskused”, mis on mitteformaalne 
haridus suhtlemis-, inimsusega seotud, eetiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamise 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa 
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridus-/noorte- ning tööturu 
vahelist koostööd;

(a) arendada noorte võtmepädevusi ja 
oskusi, et saavutada parem vastavus 
tööturu ja ühiskonna vajadustele, ning 
soodustada noorte osalemist Euroopa
demokraatias, muu hulgas pakkudes 
noortele, õppijatele, personalile ja 
noorsootöötajatele suuremaid võimalusi 
õppimisega seotud liikuvuseks ning 
parandades haridusala, noorte ning tööturu 
vahelist koostööd; sellega seoses peaksid 
komisjon ja liikmesriigid tagama ka, et 
sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevad 
noored saavad programmist kasu; 

Or. en

Muudatusettepanek 391
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – taane 1 – alltaane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– osalejate osakaal, kes on parandanud
võtmepädevusi ja/või oskusi, mis on 
vajalikud nende tööalase 
konkurentsivõime jaoks;

– nende osalejate osakaal, kes on tänu 
omandatud pädevustele ja oskustele 
leidnud töö kolme aasta jooksul pärast 
õpingute lõpetamist;

Or. it
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Selgitus

Programmile vahendite eraldamist tuleb pidada investeerimiseks inimkapitali. Sellisena tuleb 
selle konkreetset tõhusust hinnata ka üksikute osalejate jaoks tööturule sisenemise ja seal 
toime tulemise võimaluste suurendamises, et võimaldada programmi võimalikke lünki täita 
või puudusi parandada. Muudatusettepanekuga tehakse seega ettepanek võtta kasutusele 
korrelatiivne näitaja, mis võimaldaks hinnata programmi tegelikku mõju tööalasele 
konkurentsivõimele.

Muudatusettepanek 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – taane 1 – alltaane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– välismaal elavate noorte osakaal %-des;

Or. en

Muudatusettepanek 393
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridusasutustes
kui ka noortetasandil, tõhustades muu 
hulgas rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ning
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni, sotsiaalset 
kaasatust ning ligipääsu ja 
rahvusvahelistumist nii haridus- ja 
koolitusasutuste tasandil kui ka
noorsootöös, tõhustades muu hulgas 
rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate või 
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja
rahvusvahelistumist nii haridusasutustes
kui ka noortetasandil, tõhustades muu 
hulgas rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ning
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni, sotsiaalset 
kaasatust ning ligipääsu ja 
rahvusvahelistumist nii haridus- ja 
koolitusasutuste tasandil kui ka
noorsootöös, tõhustades muu hulgas 
rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate või 
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridusasutustes 
kui ka noortetasandil, tõhustades muu 
hulgas rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ning 
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni, sotsiaalset 
kaasatust, ligipääsu ja rahvusvahelistumist 
nii haridusasutustes kui ka noorsootöös, 
tõhustades muu hulgas rahvusvahelist 
koostööd haridus- ja koolitusteenuse 
osutajate ning noorteorganisatsioonide ja 
teiste poolte vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridusasutustes
kui ka noortetasandil, tõhustades muu 
hulgas rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ning 
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridus- ja 
koolitusasutustes kui ka noorsootöös, 
tõhustades muu hulgas rahvusvahelist 
koostööd haridus- ja koolitusteenuse 
osutajate ning noorteorganisatsioonide, 
kutseõppe osutajate ja teiste poolte vahel, 
milleks on palgatööliste, õpetajate, 
vanemate ja õpilaste 
esindusorganisatsioonid;

Or. fr

Muudatusettepanek 397
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridusasutustes
kui ka noortetasandil, tõhustades muu 
hulgas rahvusvahelist koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ning
noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

(b) soodustada kvaliteedi tõstmist, 
tipptasemel innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist nii haridus- ja 
koolitusasutustes kui ka noorsootöös, 
tõhustades muu hulgas rahvusvahelist 
koostööd haridus- ja koolitusteenuse 
osutajate, valitsusväliste 
organisatsioonide, kodanikuplatvormide 
või noorteorganisatsioonide ja teiste poolte 
vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik õpe, moderniseerimist ning
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

(c) soodustada formaalse, mitteformaalse 
ja informaalse õppe tunnustamist, ning 
seda väga varasest east ja elukestva õppe 
perspektiivis, samuti toetada üleeuroopalist 
koostööd hariduse ja noorsoovaldkonnas, 
muu hulgas parema poliitilise koostöö, 
parema tunnustamis- ja läbipaistvuse 
töövahendite kasutamisega ning heade 
tavade levitamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteformaalne haridus, moderniseerimist 
ning üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Francisco José Millán Mon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteformaalne õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega ja võtta 
bakalaureusetaseme või samaväärsetesse 
õppekavadesse spetsiaalne õppeaine 
Euroopa Liidu ja selle institutsioonide 
kujunemisloo, eesmärkide ja toimimise 
teemal;

Or. es

Muudatusettepanek 401
Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteformaalne õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega, sh 
halduskoormuse leevendamiseks mõeldud 
meetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 
poliitika reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese ja 
kohaliku poliitika reformimist, toetada 
haridus- ja koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteformaalne õpe, moderniseerimist ning 
üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada hariduse ja koolituse
rahvusvahelist mõõdet, eelkõige liidu ja 
kolmandate riikide asutuste koostöö 
kaudu kutsehariduse ja -koolituse ning 
kõrghariduse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Doris Pack
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada hariduse ja koolituse
rahvusvahelist mõõdet, eelkõige liidu ja 
kolmandate riikide asutuste koostöö 
kaudu kutsehariduse ja -koolituse ning 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige kõrg- ja 
kutsehariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrg- ja kutseharidusasutuste
atraktiivsust ja toetades liidu välistegevust, 
sh arengueesmärke, liikuvuse edendamise 
ning ELi ja kolmandate riikide kõrgkoolide 
koostöö abil ning tõstes sihtotstarbelist 
suutlikkust kolmandates riikides;

Or. de

Muudatusettepanek 406
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige kõrg- ja 
kutsehariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide ja 
kutseõppeasutuste koostöö abil ning tõstes 
sihtotstarbelist suutlikkust kolmandates 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige kõrg- ja 
kutsehariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide ja 
kutseõppeasutuste koostöö abil ning tõstes 
sihtotstarbelist suutlikkust kolmandates 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ühelt poolt ELi 
ja ülemeremaade ja -territooriumide ning 
teiselt poolt kolmandate riikide 
kõrgkoolide koostöö abil ning tõstes 
sihtotstarbelist suutlikkust kolmandates 
riikides;

Or. fr

Selgitus

Kehtiv ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus näeb ette ÜMTde osalemise 
haridus- ja koolitusprogrammides. Uue otsuse ettepanekuga tuletatakse samuti meelde, et 
ÜMTd on kõlblikud Euroopa Liidu horisontaalprogrammides osalemiseks. Seetõttu tuleks 
käesolevas ettepanekus täpsustada ÜMTde osalust programmis „Erasmus kõigi jaoks”.

Muudatusettepanek 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse ja teadustegevuse valdkonnas 
(lisaks Marie Skłodowska-Curie 
meetmetele), suurendades liidu 
kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu 
välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. fr
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Muudatusettepanek 410
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse ja teadustegevuse
valdkonnas, lisaks Marie Skłodowska-
Curie meetmetele, suurendades liidu 
kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu 
välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse ja teadustegevuse valdkonnas 
(lisaks Marie Skłodowska-Curie 
meetmetele), suurendades liidu 
kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu 
välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. fr
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Muudatusettepanek 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades 
liidu välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

(d) tõhustada haridus-, koolitus- ja noorte 
rahvusvahelist tegevust, eelkõige 
kõrghariduse ja teadustegevuse valdkonnas 
(lisaks Marie Skłodowska-Curie 
meetmetele), suurendades liidu 
kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu 
välistegevust, sh arengueesmärke, 
liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö 
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 413
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kooskõlas üldeesmärgiga toetab 
programm hariduse ja koolituse 
valdkonnas organisatsioone, kes on 
võtnud ülesandeks edendada eakate 
piiriülest vahetust, toetada nende panust 
aktiivsesse kodanikuühiskonda ning viia 
koos kohalike, piirkondlike ja riiklike 
asutustega ellu 2020. aasta 
põlvkondadesõbraliku Euroopa idee 
põlvkondadesõbralikes linnades ja 
kogukondades;
– see loob võimalusi, millega kaasata 
kohalik ja piirkondlik tasand paremini 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 



AM\914151ET.doc 93/150 PE496.579v01-00

ET

käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse 
käegakatsutavasse, kodanikulähedasse 
rakendamisse ning arendada praktilisele 
rakendamisele suunatult 
põlvkondadesõbraliku Euroopa ideed 
Euroopa 2020. aasta strateegia osana;

Or. de

Muudatusettepanek 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõhustada keelte õpetamist ja õpet ning
edendada keelelist mitmekesisust;

(e) tõhustada keelte, sh teiste ametlike 
keelte, piirkondlike keelte ja 
vähemuskeelte õpetamist ja õpet, et
edendada keelelist mitmekesisust;

Or. fr

Muudatusettepanek 415
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõhustada keelte õpetamist ja õpet ning 
edendada keelelist mitmekesisust;

(e) ) tõhustada keelte õpetamist ja õpet 
ning edendada keelelist mitmekesisust, sh 
piirkondlikke, vähemuste ja rändajate 
keeli;

Or. en

Muudatusettepanek 416
Zoltán Bagó, László Tőkés
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tõhustada keelte õpetamist ja õpet ning 
edendada keelelist mitmekesisust;

(e) tõhustada keelte, sh traditsiooniliste 
vähemuste keelte ja viipekeelte õpetamist 
ja õpet ning edendada keelelist 
mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toetada kõikjal maailmas Euroopa 
integratsiooni käsitlevate teemade
õpetamisel ja uurimisel tipptaseme 
saavutamist artiklis 10 osutatud Jean 
Monnet’ meetmete kaudu;

(f) toetada liidus õpetamisel ja uurimisel 
tipptaseme saavutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt f – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seotud näitaja: Jean Monnet’ meetmete 
kaudu koolituses osalevate õppurite arv.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Katarína Neveďalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendada koostööd eri sektorite 
vahel, mis on seotud hariduse, koolituse, 
noorte ja spordiga;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse laiendada koostööd eri sektorite vahel (sh projektid, mis 
hõlmavad formaalset ja mitteformaalset haridust) ja teha komisjonile ülesandeks tagada, et 
need võimalused on olemas kogu programmis.

Muudatusettepanek 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) suurendada massispordist osavõtmise 
võimalusi, toetades 
mittetulundusühinguid, kes pakuvad 
sporditegevusi, ja neid, kes organiseerivad 
mittetulunduslikke spordiüritusi;

Or. es

Muudatusettepanek 421
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri ja sissejuhatav osa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Sektorid ja kaubamärgid

Hariduse ja koolituse valdkonnas toetab 
programm nii valdkondlikke kui ka 
horisontaalseid meetmeid järgmistes 
sektorites, mis on seotud konkreetsete 
kaubamärkidega:

Or. en

Muudatusettepanek 422
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Sektorid ja kaubamärgid

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse programm „Erasmus Mundus” kõrghariduse 
valdkonnas olulise rahvusvahelise koostöö hulka.

Muudatusettepanek 423
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hariduse ja koolituse valdkonnas 
jagatakse programm järgmisteks 
sektoriteks, mis on seotud konkreetsete 
kaubamärkidega:
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Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse programm „Erasmus Mundus” kõrghariduse 
valdkonnas olulise rahvusvahelise koostöö hulka.

Muudatusettepanek 424
Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Erasmus Mundus” – rahvusvaheline 
koostöö kõrghariduse valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse programm „Erasmus Mundus” kõrghariduse 
valdkonnas olulise rahvusvahelise koostöö hulka.

Muudatusettepanek 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hariduse ja koolituse valdkonnas 
hõlmab programm järgmisi, konkreetsete 
kaubamärkidega seotud sektoreid:

Or. en

Muudatusettepanek 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koolihariduse programm „Comenius”;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kõrghariduse programm 
„Erasmus”;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) kutsehariduse ja -koolituse 
programm „Leonardo da Vinci” (edaspidi 
„VET”);

Or. en

Muudatusettepanek 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) täiskasvanuhariduse programm 
„Grundtvig”;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hariduse ja koolituse valdkonnas, 
nagu on sätestatud artiklites 4 ja 5, on 
programmi eesmärgid järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Comeniuse” (koolihariduse) 
valdkonnas on programmi eesmärk 
parandada koolihariduse kvaliteeti, 
eelkõige motiveerida õpilasi õppima ja 
omandama õppimisoskusi ning 
parandama pedagoogilist metoodikat ja 
koolijuhtimist haridustöötajate suurema 
õppimisega seotud liikuvuse kaudu, 
tugevdatud partnerluse kaudu koolide 
vahel ning toetada võrgustike loomist ja 
parimate tavade vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 a (uus) – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „Erasmuse” (kõrgharidus) 
valdkonnas on programmi eesmärk 
tugevdada Euroopa kõrgharidusruumi, 
eelkõige suurendada kõrghariduse panust 
innovatsiooniprotsessi ja arendada 
koostööd kolmandate riikide asutustega 
üliõpilaste ja personali suurema 
õppimisega seotud liikuvuse abil osalevate 
riikide ja kolmandate riikide vahel ning 
parandada koostööd kõrgharidusasutuste 
ja ettevõtjate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 a (uus) – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) „Leonardo da Vinci” (kutseharidus 
ja -koolitus) valdkonnas on programmi 
eesmärk toetada noorte tööalast 
konkurentsivõimet ja tugevdada 
kutsehariduse ja -koolituse panust 
innovatsiooniprotsessi kutsehariduse ja -
koolituse üliõpilaste ja personali suurema 
õppimisega seotud liikuvuse abil 
kolmandate riikide asutustega, parandada 
koostööd õppimisvõimalusi pakkuvate 
organisatsioonidega, ettevõtjatega, 
sotsiaalpartneritega ja teiste asjaomaste 
üksustega ning parandada kutsehariduse 
kvalifikatsioonide ja pädevuste 
läbipaistvust, võrreldavust ja 
tunnustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 a (uus) – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) „Gruntvigi” (täiskasvanuharidus) 
valdkonnas on programmi eesmärk 
parandada pedagoogilist meetodit ja 
täiskasvanuhariduse organisatsioonide 
juhtimist, eelkõige edendada paindlikke 
haridusteid ja aktiivset vananemist 
õppimisega seotud liikuvuse edendamise 
kaudu täiskasvanuhariduse personali 
puhul ja täiskasvanuharidusega seotud 
organisatsioonide tõhustatud koostöö 
kaudu, pöörates erilist tähelepanu vähem 
soodsas olukorras olevate 
elanikkonnarühmade, sh puuetega 
inimeste, kooli poolelijätjate, madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanute ja eakate 
õpivajadustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 436
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 437
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 438
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Comeniuse” (koolihariduse) raames 
on programmi eesmärgiks:
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Or. en

Muudatusettepanek 439
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrdsete võimaluste, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse 
edendamine õpilaste seas;

Or. en

Muudatusettepanek 440
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tõhustada ja suurendada koolide, 
õpilasorganisatsioonide ja õpetajate 
ühenduste partnerlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Erasmuse” (kõrgharidus) raames on 
programmi eesmärgiks:

Or. en
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Muudatusettepanek 442
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 a (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada ja perioodiliselt teha 
järelevalvet ebasoodsas olukorras olevate 
üliõpilaste juurdepääsuvõimaluste üle 
õppimisega seotud liikuvusele;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 a (uus) – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) parandada ja suurendada koostööd 
kõrgharidusasutuste ja ettevõtjate ning 
kohalike kogukondade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 b (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „Leonardo da Vinci” (kutseharidus ja 
-koolitus) raames on programmi 
eesmärgiks:

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 b (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada kvaliteetset praktikat ja 
väljaõpet.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 447
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en
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Muudatusettepanek 448
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Erasmuse” (kõrgharidus) valdkonnas 
on programmi eesmärgiks: 

Or. en

Muudatusettepanek 449
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada ja suurendada 
kõrgharidusasutuste ja uurimisasutuste 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Grundtvigi” (täiskasvanuharidus) 
raames on programmi eesmärk:

Or. en
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Muudatusettepanek 451
Chrysoula Paliadeli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 a (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) julgustada kõrgharidusasutusi lisama 
oma programmidesse eakatele suunatud 
õppekavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 452
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 453
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en



PE496.579v01-00 108/150 AM\914151ET.doc

ET

Muudatusettepanek 454
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Erasmus Munduse” (rahvusvaheline 
koostöö kõrghariduse valdkonnas) raames 
on programmi eesmärk:

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada teadusuuringute tipptaset ja 
kvaliteeti nii Euroopa kõrgharidusruumis 
kui ka selle atraktiivsust ülemaailmses 
kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 456
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada ühise teaduskraadi 
programmide kvaliteeti osalevate riikide 
kõrgharidusasutuste vahel, samuti 
osalevate riikide ja kolmandate riikide 
kõrgharidusasutuste vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 457
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) parandada ja suurendada üliõpilaste 
ja töötajate liikuvust kolmandatesse 
riikidesse ja kolmandatest riikidest;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) suurendada Euroopa 
kõrgharidusruumis omandatud ühiste 
kõrghariduskvalifikatsioonide 
läbipaistvust ja tunnustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en
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Muudatusettepanek 460
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 461
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Leonardo da Vinci” (kutseharidus ja -
koolitus) raames on programmi eesmärk:

Or. en

Muudatusettepanek 462
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada ja suurendada 
kutsehariduse ja -koolituse tudengite 
liikuvust, sh noorte töötute tööotsijate 
liikuvust nende karjääri alguses ja 
personali liikuvust;
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Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 87. Noored tööotsijad, kes on oma karjääri alguses 
ja kes pärast tööturuga kohanemise alaste koolituste läbimist kuuluvad samuti programmi 
„Leonardo da Vinci” alla selle muudatusettepaneku kohaselt.

Muudatusettepanek 463
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 464
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 465
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Allprogramm „Täiskasvanuharidus” 
taotleb järgmisi erieesmärke 
täiskasvanuhariduse valdkonnas:

Or. en

Muudatusettepanek 466
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada Euroopa osalust 
täiskasvanud õppijate, sh eakate seas 
eelkõige liikmesriikidevaheliste 
liikuvusprojektide abil;

Or. en

Muudatusettepanek 467
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada teadmiste pidevat 
omandamist ja õppimises osalemist 
väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanute seas, 
arendades elukestva õppe kultuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 468
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) edendada töö, eraelu ja õppimise 
tasakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) edendada tõhusaid elukestva 
juhendamise süsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 470
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) edendada mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 471
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) edendada aktiivset, iseseisvat ja 
tervena vananemist;

Or. en

Muudatusettepanek 472
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a f) otsida uuenduslikke lahendusi ja 
allprogramme, mis edendab Euroopas 
aktiivset vananemist ja solidaarsust ning 
põlvkondadevahelist ja piiriülest dialoogi.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 474
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 475
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Grundtvigi” (täiskasvanuharidus) 
raames on programmi eesmärk:

Or. en

Muudatusettepanek 476
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada täiskasvanute kirjaoskust, 
sealhulgas digitaaloskusi, ja 
täiskasvanute arvutusoskust;

Or. en

Muudatusettepanek 477
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada aktiivset vananemist ja 
suurendada eakate õppimisvõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 478
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) olla eakatele saatjaks aktiivsest 
tööelust pensionini ja tagada kõik aktiivse 
vananemise hüved informaalse õppimise 
kaudu pärast pensioniea algust;

Or. en

Muudatusettepanek 479
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) leida õppimisvõimalusi ebasoodsas
olukorras olevatele rühmadele, kaasa 
arvatud puuetega inimesed, kooli 
poolelijätnud, madala kvalifikatsiooniga 
täiskasvanud ja eakad;

Or. en

Muudatusettepanek 480
Heinz K. Becker
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) parandada ja suurendada 
täiskasvanuhariduses töötavate inimeste 
liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a e) parandada täiskasvanuharidusega 
seotud organisatsioonide koostöö 
kvaliteeti ja mahtu kogu Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 482
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a f) edendada paindlikke haridusteid, 
kaasa arvatud tunnustatud 
kvalifikatsioonita inimeste laiemat 
juurdepääsu kõrgharidusele;

Or. en

Muudatusettepanek 483
Heinz K. Becker
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a g) parandada pedagoogilist metoodikat 
ja täiskasvanuharidust pakkuvate 
organisatsioonide juhtimist.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Grundtvigi” (täiskasvanuharidus) 
raames on programmi eesmärk:

Or. en

Muudatusettepanek 486
Zoltán Bagó, László Tőkés
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1 (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) leida õppimisvõimalusi ebasoodsas 
olukorras olevatele rühmadele, kaasa 
arvatud traditsioonilised 
rahvusvähemused ja etnilised vähemused, 
puuetega inimesed, kooli poolelijätnud, 
madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud ja 
eakad.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid hariduse ja koolituse 

valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 488
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks eesmärkidele, mis on esitatud 
artiklites 4 ja 5, on programmil hariduse 
ja koolituse valdkonnas järgmised 
erieesmärgid:

Or. en
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Muudatusettepanek 489
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Comeniuse” (kooliharidus) raames on 
programmi eesmärgiks: 

Or. en

Muudatusettepanek 490
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) – punkt 1 (uus) – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada koolide partnerluse, sh 
Euroopa Liidu koolide ja kolmandate 
riikide koolide partnerluse intensiivsust ja 
ulatust.

Or. cs

Muudatusettepanek 491
Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste õppimisega seotud liikuvus, (a) kõikide inimeste õppimisega seotud 
liikuvus võrdsetel tingimustel ja nende 
päritolukohast sõltumatult,

Or. es
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Selgitus

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Muudatusettepanek 492
Lorenzo Fontana

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) innovatsioonile ja headele tavadele
suunatud koostöö,

(b) innovatsioonile ja heade tavade 
jagamisele suunatud koostöö,

Or. it

Muudatusettepanek 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Artikli 6 lõikes 1 määratletud meetmed 
peavad hõlmama kas valdkondadevahelisi 
projekte, lähendades omavahel erinevad 
haridus- ja koolitussektorid, või 
valdkonnapõhised projektid, mis 
käsitlevad ühte konkreetse kaubamärgiga 
seotud sektorit.
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Or. en

Muudatusettepanek 494
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõrgharidusprogrammi „Erasmus” 
raames toetatakse osalevate riikide 
vahelist õppimisega seotud liikuvust 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 495
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üliõpilaste liikuvust välisriigis asuvas 
partnerasutuses õppimise, assistendina 
töötamise või praktika vormis. See võib 
hõlmata ka muid liikuvusega seotud 
meetmeid, nt süvendatud programme (nn 
suveülikoolid ("Summer Schools")) või 
teabe vabatahtlikku levitamist koolides 
õppijate endi poolt („Europe Meets 
School” ehk „Euroopa tuleb kooli”). 
Liikuvust magistrikraadi omandamiseks 
toetatakse üliõpilaslaenu rahastu abil, 
millele viidatakse artikli 14 lõikes 3;

Or. en

Muudatusettepanek 496
Marco Scurria
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) üliõpilaste ja töötajate liikuvust 
kolmandate riikide vahel, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel ühiskraadide, kahe-
või mitmekordsete kraadide või ühiste 
projektikonkursside alusel („Erasmus 
Mundus”).

Or. en

Muudatusettepanek 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse üliõpilaste liikuvust
õppena partnerasutuses või töökogemuse 
omandamisel välismaal programmis 
osalevates riikides, mida mainitakse 
artiklis 18. Liikuvust magistrikraadi 
omandamiseks toetatakse üliõpilaslaenu 
rahastu abil, millele viidatakse artikli 14 
lõikes 3;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse üliõpilaste, sealhulgas 
magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste 
liikuvust partnerasutuses toimuva õppe, 
assistendi töökoha või välismaal
töökogemuse omandamise vormis.
Õppetoetusi tuleks samuti laiendada 
üliõpilastele, kes soovivad läbida 
magistriõpet mõnes muus programmis 
osalevas riigis;

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 500
Isabelle Thomas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel;

Or. fr

Selgitus

Üliõpilaslaenu rahastu loomine ei ole asjakohane lahendus, mis vastaks liikuvuse vajadustele. 
See kujutab endast suurt riski tõugata tulevased aktiivsed Euroopa noored võlgadesse, mis on 
eriti ohtlik kriisiaegadel. See risk on isegi veel suurem vähem soodsas olukorras olevatele 
noortele, kes tegelikult jäävad ilma sellisest liikuvuse võimalusest. Asjakohasem oleks 
eraldada selle mehhanismi rahalisi vahendeid liikuvustoetuste rahastamiseks.

Muudatusettepanek 501
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 

a) kõrghariduse (sh doktoriõppe) ja 
kutsekoolituse üliõpilaste ning tööotsijate 
ja mitteametlikku tegevusse kaasatud 
noorte piiriülest liikuvust programmis 
osalevate riikide vahel, mida mainitakse 
artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 
õppena partnerasutuses, töökogemuse 
omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
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üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
eelkõige katseliselt üliõpilaslaenu rahastu 
abil, millele viidatakse artikli 14 lõikes 3. 
Selle projektiga ei asendata mitte mingil 
juhul õppetoetuste mehhanisme;

Or. fr

Muudatusettepanek 502
Isabelle Thomas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste, koolitustele registreerunud 
tööotsijate ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

Or. fr

Muudatusettepanek 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte, noorte kergejõustiklaste 
ja amatöörtreenerite piiriülest liikuvust 
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mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

Or. es

Muudatusettepanek 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste (sh doktorantide) ning 
mitteametlikku tegevusse kaasatud noorte 
piiriülest liikuvust programmis osalevate 
riikide vahel, mida mainitakse artiklis 18. 
See liikuvus võib toimuda õppena 
partnerasutuses, töökogemuse 
omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b



PE496.579v01-00 128/150 AM\914151ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Personali liikuvust programmis 
osalevate riikide vahel, mis on loetletud 
artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 
õpetamise vormis või välismaal 
kutsealastest arengumeetmetest osavõtu 
vormis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Personali liikuvust programmis 
osalevate riikide vahel, mis on loetletud 
artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 
õpetamise vormis või välismaal 
kutsealastest arengumeetmetest osavõtu 
vormis.

b) koolide, kõrghariduse, kutsehariduse ja 
-koolituse ning täiskasvanuhariduse 
valdkonna personali liikuvust programmis 
osalevate riikide vahel, mis on loetletud 
artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 
õpetamise vormis või välismaal 
kutsealastest arengumeetmetest osavõtu 
vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kutsehariduse ja -koolituse õpilaste ja 
praktikantide liikuvust õppena 
partnerasutuses või töökogemuse 
omandamisel välismaal programmis 
osalevate riikide vahel, mida mainitakse 
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artiklis 18.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

2. See meede toetab ka üliõpilaste ja noorte 
piiriülest liikuvust kolmandatesse 
riikidesse ja riikidest selles osas, mis 
käsitleb kõrgharidust, sealhulgas liikuvust 
tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

2. See meede toetab ka üliõpilaste, õpilaste 
(sh kutsealase hariduse ja koolituse 
õpilaste), praktikantide, täiskasvanud 
õppurite ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest, 
eelkõige Vahemere lõunapiirkonna 
naabruspoliitika raamistikus, selles osas, 
mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
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õpet.

Or. fr

Muudatusettepanek 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, kutseõpet 
ja õpipoisiaega, sealhulgas liikuvust 
tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. fr

Selgitus

Ühisprogrammi eesmärgiks on lihtsustada üldsuse liikuvust. Toetada tuleb üliõpilaste, noorte 
ja personali kutseõppe ja õpipoisiaja valdkonnas toimuvat liikuvust kolmandatesse riikidesse 
ja riikidest ning samuti kõrghariduse valdkonnas toimuvat liikuvust.

Muudatusettepanek 511
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
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osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

osas, mis käsitleb kõrgharidust ja 
kutseharidust, sealhulgas liikuvust 
tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust ja 
kutseharidust, sealhulgas liikuvust 
tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 

2. See meede toetab ka üliõpilaste, noorte 
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest 
(eelkõige Vahemere lõunapiirkonna 
naabruspoliitika raamistikus) selles osas, 
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projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. fr

Muudatusettepanek 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. See meede toetab ka kutsekoolide ja 
tehniliste haridusasutuste üliõpilaste ja 
personali liikuvust kolmandatesse 
riikidesse ja riikidest.

Or. fr

Selgitus

Vahetuste kooskõlastamine ja koostöö kolmandate riikidega kutseõppe ja -koolituse 
valdkonnas on üks Bordeaux’ kommünikees kehtestatud eesmärke. Brugge kommünikees 
tuletatakse veel meelde, kui oluline on muuta kutseõpe ja -koolitus rahvusvaheliseks, kuna 
need süsteemid kui hariduse ja koolituse maailmaturul osalejad peavad looma suhteid 
väljaspool oma piire ja peavad olema atraktiivsemad kolmandate riikide õppurite jaoks.

Muudatusettepanek 515
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi „Leonardo da Vinci” 
(kutseharidus ja -koolitus) raames 
toetatakse programmis osalevate riikide
vahelise, õppimisega seotud liikuvuse 
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meetmega järgmist:

Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 110. Noored tööotsijad, kes on oma karjääri 
alguses ja kes pärast tööturuga kohanemise alaste koolituste läbimist kuuluvad samuti 
programmi „Leonardo da Vinci” alla selle muudatusettepaneku kohaselt.

Muudatusettepanek 516
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üliõpilaste, sh noorte töötute 
tööotsijate, kes on oma karjääri alguses, 
ja praktikantide liikuvust õppena 
partnerasutuses või töökogemuse 
omandamise või väljaõppena välismaal.

Or. en

Selgitus

Tugineb raportööri muudatusettepanekule 110. Noored tööotsijad, kes on oma karjääri 
alguses ja kes pärast tööturuga kohanemise alaste koolituste läbimist kuuluvad samuti 
programmi „Leonardo da Vinci” alla selle muudatusettepaneku kohaselt.

Muudatusettepanek 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi „Leonardo da Vinci” 
(kutseharidus ja -koolitus) raames 
toetatakse programmis osalevate riikide 
vahelise, õppimisega seotud liikuvuse 
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meetmega järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kutseõppe õppurite, õpipoiste ja 
tööotsijate liikuvust välisriigis asuvas 
partnerinstitutsioonis õppimise, praktika 
või õpipoisiaja vormis.

Or. fr

Muudatusettepanek 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö meetmega toetatakse:

1. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostööd kohaldatakse 
programmidele „Comenius”, „Erasmus”, 
„Leonardo da Vinci” ja „Gruntvig” kas 
valdkondadevahelisest perspektiivist või 
asjaomases sektoris ning see on järgmises 
vormis:

Or. en

Muudatusettepanek 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel, 
loomingulisust, innovatsiooni ning 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel, 
pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 
sealhulgas töötades välja uued õppekavade 
kvalifikatsioonid;

(a) hariduses ja koolituses osalevate 
organisatsioonide ja/või institutsioonide 
või muude asjaomaste sidusrühmade, 
sealhulgas sotsiaalpartnerite strateegilisi 
partnerlusi, mille eesmärk on arendada ja 
rakendada ühisalgatusi ning edendada 
vastastikust õpet ja kogemuste vahetust; 
koolide strateegiline partnerlus võib 
hõlmata klassi- ja õpilasvahetusi, mille 
eesmärk on tugevdada keeleoskust ja 
kultuuridevahelist teadlikkust ning võib 
hõlmata ühiseid õppeprojekte õpilastele ja 
nende õpetajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel, 
loomingulisust, innovatsiooni ning 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel, 
pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 
sealhulgas töötades välja uued õppekavade 
kvalifikatsioonid;

(a) hariduses ja koolituses tegutsevate 
organisatsioonide või muude asjaomaste 
sidusrühmade strateegilisi partnerlusi, 
sealhulgas kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste ning hariduse ja kutseõppe 
valdkonnas tegutsevate sotsiaalpartnerite 
ja kodanikuühiskonna osalejate vahelisi 
partnerlusi, mille eesmärk on arendada ja 
rakendada ühisalgatusi ning edendada 
kogemuste ja oskusteabe vahetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 522
Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel, 
loomingulisust, innovatsiooni ning 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel, 
pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 
sealhulgas töötades välja uued õppekavade 
kvalifikatsioonid;

(a) hariduses ja koolituses osalevate 
organisatsioonide või muude asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
sotsiaalpartnerite strateegilisi partnerlusi, 
mille eesmärk on arendada ja rakendada 
ühisalgatusi ning edendada kogemuste ja 
oskusteabe vahetust; sellega seoses tuleb 
erilist tähelepanu pöörata meetmetele ja 
projektidele, mis edendavad koostööd 
erinevate haridusvaldkondade, noorte ja 
spordi vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 523
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel, 
loomingulisust, innovatsiooni ning 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel, 
pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 
sealhulgas töötades välja uued õppekavade 
kvalifikatsioonid;

(a) hariduses ja koolituses ja/või 
noorsootöös või muudes asjaomastes 
sektorites tegutsevate organisatsioonide
ja/või asutuste piiriüleseid strateegilisi 
partnerlusi, mille eesmärk on arendada ja 
rakendada ühisalgatusi ning edendada
rühmaõpet ja kogemuste vahetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 524
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel,
loomingulisust, innovatsiooni ning 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel,
pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 
sealhulgas töötades välja uued õppekavade 
kvalifikatsioonid;

(a) hariduses, koolituses ja/või 
noorsoovaldkonnas osalevate või nende 
eest vastutavate avalik-õiguslike või 
eraõiguslike asutuste ja organisatsioonide 
piiriüleseid strateegilisi partnerlusi või 
muude asjaomaste sektorite piiriüleseid
strateegilisi partnerlusi, mille eesmärk on 
arendada ja rakendada ühisalgatusi ning 
edendada kogemuste ja oskusteabe 
vahetust;

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutused ja eelkõige kohalikud valitsused kavandavad ja koordineerivad 
terviklikke kohalikke arengukavasid, kus on sätestatud prioriteetsed meetmed paljudes 
poliitikavaldkondades, sh haridus ja koolitus. Eelkõige lähendavad need koole, ülikoole, 
uurimiskeskuseid ja ettevõtteid.

Muudatusettepanek 525
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piiriülene partnerlus ettevõtete ja 
haridusasutuste vahel järgmises vormis:

(b) piiriülene partnerlus tööturu ning
haridus- ja koolitusasutuste vahel 
järgmises vormis:

Or. fr

Muudatusettepanek 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piiriülene partnerlus ettevõtete ja 
haridusasutuste vahel järgmises vormis:

(b) partnerlus ettevõtete ja haridusasutuste 
vahel teadmusühenduste vormis, eelkõige 
kõrgharidusasutuste ja loomingulisust, 
innovatsiooni ja ettevõtlust edendavate 
ettevõtete vahel, pakkudes asjakohaseid 
õppimisvõimalusi, sealhulgas töötades 
välja uusi õppekavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 527
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piiriülene partnerlus ettevõtete ja
haridusasutuste vahel järgmises vormis:

(b) piiriülene partnerlus ettevõtete,
haridusasutuste ja avalik-õiguslike 
asutuste, sh kohalike valitsuste vahel 
järgmises vormis:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on tingitud asjaolust, et paljudes liikmesriikides ei ole 
haridusvaldkonnas sekkumise taseme üle otsustamine riikide valitsuste pädevuses, vaid selle 
üle otsustatakse ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Muudatusettepanek 528
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadmusühendused kõrgkoolide ja 
loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust 

– teadmusühendused kõrgkoolide ja muu 
hulgas loomingulisust, innovatsiooni ja 
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edendavate ettevõtete vahel asjakohaste 
õppimisvõimaluste pakkumise teel, 
sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

ettevõtlust edendava tööturu vahel 
asjakohaste õppimisvõimaluste pakkumise 
teel, sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 529
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadmusühendused kõrgkoolide ja 
loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust 
edendavate ettevõtete vahel asjakohaste 
õppimisvõimaluste pakkumise teel, 
sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

– teadmusühendused eelkõige kõrgkoolide 
ja loomingulisust, innovatsiooni ja 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel 
asjakohaste õppimisvõimaluste pakkumise 
teel, sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

Or. en

Muudatusettepanek 530
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadmusühendused kõrgkoolide ja 
loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust 
edendavate ettevõtete vahel asjakohaste 
õppimisvõimaluste pakkumise teel, 
sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

– teadmusühendused eelkõige kõrgkoolide 
ja loomingulisust, innovatsiooni ja 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel 
asjakohaste õppimisvõimaluste pakkumise 
teel, sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 531
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
kutseõpetamise ja koolituse viise ning 
rakendades liidu laialt tunnustatud
vahendeid praktikas;

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendava töömaailma
vahel, luues uusi sektoripõhiseid või 
valdkonnaüleseid õppekavasid, töötades 
välja uuenduslikke kutseõpetamise ja 
koolituse viise ning rakendades liidu 
läbipaistvuse ja tunnustamise vahendeid 
praktikas; need peavad toimima, austades 
liikmesriikide kohalikku poliitilist korda;

Or. en

Muudatusettepanek 532
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
kutseõpetamise ja koolituse viise ning 
rakendades liidu laialt tunnustatud 
vahendeid praktikas;

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendava tööturu
vahel, aidates kaasa uute sektoripõhiste 
või sektoriüleste õppekavade loomisele, 
töötades välja uuenduslikke 
kutseõpetamise ja koolituse viise ning 
rakendades liidu laialt tunnustatud 
vahendeid praktikas;

Or. fr

Muudatusettepanek 533
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
kutseõpetamise ja koolituse viise ning 
rakendades liidu laialt tunnustatud 
vahendeid praktikas;

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
hariduse ja koolituse viise ning rakendades 
liidu laialt tunnustatud vahendeid 
praktikas;

Or. en

Muudatusettepanek 534
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
kutseõpetamise ja koolituse viise ning 
rakendades liidu laialt tunnustatud 
vahendeid praktikas;

– sektoripõhised teadmusühendused 
haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 
konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 
vahel, luues uusi sektoripõhiseid 
õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 
hariduse ja koolituse viise ning rakendades 
liidu laialt tunnustatud vahendeid 
praktikas;

Or. en

Muudatusettepanek 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) erilist tähelepanu pööratakse 
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Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste 
(ETKR) raames loodud partnerlustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 536
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) partnerlused hariduse mis tahes osa 
eest vastutavate piirkondlike ja kohalike 
asutuste vahel, et edendada 
piirkondadevahelist, sealhulgas piirialade 
koostööd (Regio partnerlused);

Or. fr

Muudatusettepanek 537
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) IT-tugisüsteemid, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad 
haridusvaldkonda ja võimaldavad noorte 
juhendamist ning mis soodustavad
virtuaalset liikuvust, parimate tavade 
vahetamist ja juurdepääsu avamist 
naaberriikidest pärit osalejatele.

(c) IT-tugisüsteemid, nende hulgas 
eelkõige e-Twinning, mis hõlmavad kõiki
haridussektoreid ja võimaldavad 
vastastikust õppimist, virtuaalset liikuvust, 
parimate tavade vahetamist ja juurdepääsu 
avamist naaberriikidest pärit osalejatele. 
Need vahendid ei saa mõistagi asendada 
haridusvaldkonnas liikuvust, mis on 
programmi alustalaks.

Or. cs



AM\914151ET.doc 143/150 PE496.579v01-00

ET

Muudatusettepanek 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) IT-tugisüsteemid, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad 
haridusvaldkonda ja võimaldavad noorte
juhendamist ning mis soodustavad 
virtuaalset liikuvust, parimate tavade 
vahetamist ja juurdepääsu avamist 
naaberriikidest pärit osalejatele.

(c) IT-tugisüsteemid, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad kõiki haridus- ja 
koolitusvaldkondi ja võimaldavad
vastastikust õppimist ning mis soodustavad 
virtuaalset liikuvust, parimate tavade 
vahetamist ja juurdepääsu avamist 
naaberriikidest pärit osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) IT-tugisüsteemid, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad 
haridusvaldkonda ja võimaldavad noorte 
juhendamist ning mis soodustavad 
virtuaalset liikuvust, parimate tavade 
vahetamist ja juurdepääsu avamist 
naaberriikidest pärit osalejatele.

(c) IT-tugisüsteemid, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad haridus- ja 
koolitussektoreid ja võimaldavad noorte 
juhendamist ning mis soodustavad 
virtuaalset liikuvust, parimate tavade 
vahetamist ja juurdepääsu avamist 
naaberriikidest pärit osalejatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 540
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Koolihariduse programmi 
„Comenius” raames kuuluvad lõikes 1 
kirjeldatud meetmete hulka eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 541
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koolide partnerlused eesmärgiga 
koostada õpilastele ja nende õpetajatele 
ühiseid õppeprojekte („Comeniuse” 
koolipartnerlused);

Or. en

Muudatusettepanek 542
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mitmepoolsed projektid hariduse 
valdkonnas parimate tavade arendamiseks 
ja levitamiseks, sh uued õpetamismeetodid 
või materjalid ning mitmepoolsed 
projektid uute õpetajate koolituskursuste 
või kursuste sisu arendamiseks, 
toetamiseks ja levitamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 543
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Koolihariduse programmi 
„Comenius” raames kuuluvad lõikes 1 
kirjeldatud meetmete hulka eelkõige:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on toetada konkreetseid meetmeid parimate tavade 
vahetamiseks, mis ei ole seotud üksnes õpetamise ja õpetajate koolitusega, vaid ka need, mille 
eesmärk on aidata kaasa võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse 
eesmärgi edendamisele õpilaste seas.

Muudatusettepanek 544
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmepoolsed projektid parimate 
tavade arendamiseks, toetamiseks ja 
levitamiseks võrdsete võimaluste, 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
kodanikuaktiivsuse suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on toetada konkreetseid meetmeid parimate tavade 
vahetamiseks, mis ei ole seotud üksnes õpetamise ja õpetajate koolitusega, vaid ka need, mille 
eesmärk on aidata kaasa võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse 
eesmärgi edendamisele õpilaste seas.
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Muudatusettepanek 545
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Koolihariduse programmi 
„Comenius” raames kuuluvad lõikes 1 
kirjeldatud meetmete hulka eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 546
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õpilaste liikuvus käesoleva artikli lõike 
1 punktides a ja b a osutatud partnerluste 
raames, sh pikaajaline liikuvus kestusega 
kuni üks aasta.

Or. cs

Muudatusettepanek 547
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide ja 
koolitusasutuste partnerluse kaudu 
toimuvat arengut, suutlikkuse tõstmist, 
piirkondlikku lõimumist, teadmiste 
vahetust ja protsesside moderniseerimist, 
sealhulgas noorsoovaldkonnas, muu hulgas 
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juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega.

noorte juhendamine ja ühised 
haridusprojektid, millega edendatakse 
piirkondlikku koostööd, eriti 
naaberriikidega, sealhulgas Vahemere 
lõunapiirkonna riikidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega.

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega, ning aitab 
kaasa kutseõppeasutustes õppivate noorte 
praktikakohtade kvalitatiivsele ja 
kvantitatiivsele arengule.

Or. fr

Muudatusettepanek 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
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teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega.

teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega (milleks on 
Vahemere lõunapiirkonna riigid).

Or. fr

Muudatusettepanek 550
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega.

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide ja 
kutseõppeasutuste partnerluse kaudu 
toimuvat arengut, suutlikkuse tõstmist, 
piirkondlikku lõimumist, teadmiste 
vahetust ja protsesside moderniseerimist, 
sealhulgas noorsoovaldkonnas, muu hulgas 
noorte juhendamine ja ühised 
haridusprojektid, millega edendatakse 
piirkondlikku koostööd, eriti 
naaberriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide partnerluse 
kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse 
tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 

2. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide ja 
kutseõppeasutuste partnerluse kaudu 
toimuvat arengut, suutlikkuse tõstmist, 
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teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega.

piirkondlikku lõimumist, teadmiste 
vahetust ja protsesside moderniseerimist, 
sealhulgas noorsoovaldkonnas, muu hulgas 
noorte juhendamine ja ühised 
haridusprojektid, millega edendatakse 
piirkondlikku koostööd, eriti 
naaberriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Marco Scurria

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõrghariduse programmi „Erasmus” 
raames kuuluvad lõikes 1 kirjeldatud 
meetmete hulka muu hulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 553
Marco Scurria

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Erasmuse” intensiivprogrammid 
(„Erasmuse” suvekoolid) lõike 1 
punktides a, b ja b a kirjeldatud 
partnerluste raames, nagu ka õppurite ja 
ettevõtjate vahelised võimalused, et 
hõlbustada tööpakkumist ja -nõudlust 
omavahel kokku viia.

Or. it
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Muudatusettepanek 554
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus) – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „Leonardo da Vinci” (kutsehariduse 
ja -koolituse) raames kuuluvad lõikes 1 
kirjeldatud meetmete hulka eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 555
Zoltán Bagó

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koolide partnerlused eesmärgiga 
koostada õpilastele ja nende õpetajatele 
ühiseid õppeprojekte („Leonardo” 
koolipartnerlused).

Or. en


