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LÜHISELGITUS

Komisjon teeb ettepaneku lisada kõrghariduse valdkonnas tehtava koostöö rahvusvaheline 
mõõde (kaasa arvatud suur osa meetmetest, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 2008. aasta otsust Erasmus Mundus kohta1) täielikult uude määrusesse, millega 
kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigi jaoks”. 
Kõrgharidusmeetmeid kolmandates riikides hakatakse rahastama eri rahastamisvahenditest, 
sealhulgas tulevasest arengukoostöö rahastamisvahendist ja Euroopa Arengufondist, ning 
vahendid eraldatakse kahe mitmeaastase eraldisena. Rakendamises järgitakse määruses 
„Erasmus kõigi jaoks” sätestatud menetlusi. Komisjon püüab selle ettepanekuga teha lõpu 
killustatusele ning suurendada prognoositavust programmis osalevate ülikoolide ja 
institutsioonide jaoks.
Kuigi arvamuse koostaja toetab ettepaneku üldeesmärki, teeb talle muret asjaolu, et „Erasmus 
kõigi jaoks” määruse eelnõus on väga vähe täpsustatud, milliseid meetmeid arengukoostöö 
rahastamisvahendi ja AKV riikides rahastatakse, milline on nende seos liidu 
arengueesmärkide ning riikide arenguvajaduste ja -strateegiatega. Kavandatud määruses 
puuduvad ka sätted tagamaks, et arengukoostöö rahastamisvahendi geograafilistest 
programmidest rahastatavad meetmed oleksid kavandatud nii, et need vastaksid ametliku 
arenguabi kriteeriumidele, nii nagu need on määratletud OECD arenguabi komitee poolt ja 
nõutud arengukoostöö rahastamisvahendit (2014–2020) käsitleva komisjoni ettepaneku artikli 
2 lõikes 2. 

Arvamuse koostaja muudatusettepanekutel on seetõttu järgmised eesmärgid:
– osutada selgemalt liidu arengueesmärkidele, eelkõige vaesuse kaotamisele; 
– tagada, et OECD arenguabi komitee ametliku arenguabi kriteeriumid täidetaks meetmetega, 

mida rahastatakse arengukoostöö rahastamisvahendist, eelkõige väljapoole suunduva 
liikuvuse meetmetega; 

– tagada, et liikuvusmeetmetega oleksid seotud mehhanismid, millega vähendataks nn ajude 
väljavoolu ohtu;

– tagada, et meetmeid rakendataks täielikus kooskõlas rahastamisvahenditega, millest neid 
meetmeid rahastatakse;

– tagada, et programmitöö protsessis austataks partnerriikide peremehetunnet; 
– määratleda hindamis- ja aruandlusnõuded, millega tagatakse, et mõõdetakse mõju arengule 

ja järgitakse täielikku läbipaistvust.

Arvamuse koostaja juhib ka tähelepanu väikesele erinevusele komisjoni seadusandliku 
ettepaneku ja ettepanekule lisatud finantsselgituse vahel välistegevuse rahastamisvahenditest 
antavate eraldiste määras. Finantsselgituses märgitakse leheküljel 59, et 1,812 miljardit eurot 
eraldatakse ainult rubriigi 4 alla kuuluvatest välistegevuse rahastamisvahendist (jättes seega 
välja Euroopa Arengufondi), kuid seadusandliku ettepaneku artiklis 13 on mainitud, et 1,812 
miljardit eurot on summa, mis eraldatakse kõigist välistegevuse rahastamisvahenditest kokku 
(hõlmab seega ka Euroopa Arengufondi). Arvamuse koostaja eeldab, et õige on 
seadusandlikus ettepanekus nimetatu.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2009. aasta otsus nr 1298, millega kehtestatakse 
tegevusprogramm Erasmus Mundus (2013–2013) eesmärgiga parandada kõrghariduse kvaliteeti ja edendada 
kultuuridevahelist mõistmist kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (ELT L 340, 19.12.2008, lk 83).
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 ning põhiõiguste harta 
artiklite 21 ja 23 kohaselt edendatakse 
programmiga naiste ja meeste võrdsust, et 
võidelda soo, rassi, etnilise päritolu, usu 
või tõekspidamiste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastu.

(7) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 ning põhiõiguste harta 
artiklite 21 ja 23 kohaselt edendatakse 
programmiga naiste ja meeste võrdsust, et 
võidelda soo, rassi, etnilise päritolu, usu 
või tõekspidamiste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastu. Programmi 
rakendamisel on vaja suurendada 
ebasoodsas olukorras olevate ja kaitsetute 
rühmade juurdepääsu ning tegelda 
aktiivselt puuetega isikute õppega seotud 
erivajadustega.

Selgitus

Seda, et meetmed jõuaksid vaeste ja kaitsetuteni, on eriti tähtis tagada arenguriikides 
võetavate meetmete puhul, kuid see on asjakohane ka Euroopas.

Muudatusettepanek 2

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 

(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, sh liiduga seotud ülemeremaade ja 
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arengusse. -territooriumide vaesuse kaotamisse ja
järjepidevasse arengusse, sealhulgas 
kõrghariduse valdkonnas.

Selgitus

ELi arengukoostöö põhieesmärki – nagu see on sätestatud aluslepingus ja arengukoostöö 
rahastamisvahendi määruse eelnõus – tuleks mainida selgelt ka „Erasmus kõigi jaoks” 
määruse eesmärgina. 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 3

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) (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 sellega seotud ülemeremaades ja -
territooriumidel ja osalevates kolmandates 
riikides.

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”.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete
vastastikune 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 täiendatavus kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 167 lõikega 4, iseäranis kultuuri, 
teadusuuringute, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas, ning 
poliitikavaldkondade arengusidusus 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 208.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) On vaja kehtestada tulemuslikkuse 
kriteeriumid, mille alusel toimuks 
eelarveliste vahendite eraldamine 
liikmesriikide vahel riiklike ametite 
hallatavate meetmete jaoks.

(27) On vaja kehtestada mõõdetavad
tulemuslikkuse kriteeriumid, mille alusel 
toimuks eelarveliste vahendite eraldamine 
liikmesriikide vahel riiklike ametite 
hallatavate meetmete jaoks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) (ÜMT) füüsilised isikud ja 
Ülemeremaade ja –territooriumide
vastavad avaliku ja erasektori 
organisatsioonid ja asutused võivad 
osaleda Euroopa Liidu programmides 
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vastavalt nõukogu otsusele ülemeremaade 
ja -territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Liiduga.

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 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmiga hõlmatakse kõikide 
tasandite haridust elukestva õppe valguses, 
eriti kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus 
ning täiskasvanuharidus, kooliharidus ja 
noored.

3. Programmiga hõlmatakse kõikide 
tasandite haridust elukestva õppe valguses, 
eriti kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus, 
mitteformaalne haridus ning 
täiskasvanuharidus, kooliharidus ja noored, 
ning toetatakse ka spordialast tegevust.

Muudatusettepanek 8

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, mille 
eesmärk on liidu ja kolmandate riikide 
vahelise koostöö kaudu toetada liidu 
välistegevust, sealhulgas selle 
arengueesmärke.

Selgitus

Rahvusvahelist mõõdet käsitlev lõige peaks otseselt osutama liidu välistegevuse 
arengueesmärkidele.

Muudatusettepanek 9
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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 noorte 
koostööprogrammi (2010–2018) uuendatud 
eesmärkide saavutamisele, vaesuse 
kaotamisele ja kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule, eelkõige
kõrghariduse, koolituse ja suutlikkuse 
suurendamise valdkonnas ja Euroopa 
spordimõõtme arendamisele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – esimene 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 valdkonnas, suurendades 
liidu kõrgkoolide atraktiivsust, toetada
liidu välistegevust, sh arengueesmärke,
võimaluse korral liikuvuse edendamise 
ning ühelt poolt ELi ja sellega seotud 
ülemeremaade ja -territooriumide ja 
teiselt poolt kolmandate riikide 
kõrgkoolide koostöö abil ning tõstes 
sihtotstarbelist suutlikkust kolmandates 
riikides kooskõlas nende välistegevuse 
rahastamisvahendite eesmärkidega, 
millest meetmeid rahastatakse;

Selgitus

Areng peaks olema eesmärk iseenesest ja mitte üksnes vahend hariduse rahvusvahelise 
mõõtme edendamiseks. Meetmetes, mida välistegevuse rahastamisvahenditest rahastatakse, 
tuleb lähtuda ka asjaomaste rahastamisvahendite eesmärkidest. Kehtiv ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise otsus näeb ette ÜMTde osalemise haridus- ja 
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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 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik lõikes 1 nimetatud meetmed, 
mida rahastatakse arengukoostöö 
rahastamisvahendist või Euroopa 
Arengufondist, peavad olema vastavalt 
kooskõlas arengukoostöö 
rahastamisvahendi määruse ja AKV–ELi 
partnerluslepingu eesmärkide ja 
põhimõtetega. Konkreetselt 
arengukoostöö rahastamisvahendist 
rahastamise korral tuleb järgida OECD 
arenguabi komitee kehtestatud ametliku 
arenguabi kriteeriumeid, nagu on 
sätestatud artikli 2 lõikes 2.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Meetmete osas, mida rahastatakse 
arengukoostöö rahastamisvahendist, 
saavad liikuvustoetust kasutada läkitava 
poole puhul ainult teadlased, kes 
tegelevad uurimustööga või õpetavad 
valdkondades, mis on seotud 
arenguriikide probleemidega, ning 
vastuvõtva poole puhul tudengid või 
teadlased, kes õpivad või tegelevad 
uurimustööga valdkondades, mis on 
seotud arenguriikide probleemidega. 
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Selgitus

Arengukoostöö rahastamisvahendist rahastatavad meetmed peavad vastama OECD 
arenguabi komitee poolt määratletud ametliku arenguabi kriteeriumidele. Nimetatud 
tingimused ei luba rahastada ELi üliõpilaste väljapoole suunatud liikuvust ja neis on nõutud, 
et uurimisvaldkonnad oleksid seotud arenguga.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Meetmete jaoks, mida rahastatakse 
arengukoostöö rahastamisvahendist või 
Euroopa Arengufondist, tuleb kehtestada 
mehhanismid, selleks et tagada, et 
valikukriteeriumid põhineksid väärtusel ja 
nendes peetaks prioriteetseks 
stipendiumide andmist 
sotsiaalmajanduslikult ebasoodsas 
olukorras olevatele rühmadele ja 
haavatavas olukorras elanikerühmadele, 
samuti selleks, julgustada arenguriikide 
kodanikke pöörduma õppe- või 
teadusuuringute perioodi lõppedes tagasi 
oma päritoluriiki, et nad saaksid 
panustada asjaomase arenguriigi 
majandusarengusse ja heaolusse. 

Selgitus

Tuleks vältida nn ajude äravoolu ning innustada üliõpilasi ja teadlasi oma päritoluriiki tagasi 
pöörduma. Keskendumine ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele tugevdab kõrghariduse 
meetmete ja vaesuse kaotamise vahelist seost.

Muudatusettepanek 14

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 

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

tõstmist, piirkondlikku lõimumist, 
teadmiste vahetust ja protsesside 
moderniseerimist, sealhulgas 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas noorte 
juhendamine ja ühised haridusprojektid, 
millega edendatakse piirkondlikku 
koostööd, eriti naaberriikidega. Meetmed, 
mida rahastatakse arengukoostöö 
rahastamisvahendist või Euroopa 
Arengufondist, aitavad kaasa 
partnerriikide jätkusuutlikule arengule 
ning põhinevad riiklikel ja piirkondlikel 
arengustrateegiatel ja on nendega 
kohandatud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meetmega toetatakse ühtlasi poliitilist 
dialoogi kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2. Meetmega toetatakse ühtlasi poliitilist 
dialoogi kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. 
Meetmed, mida rahastatakse 
arengukoostöö rahastamisvahendist või 
Euroopa Arengufondist, aitavad kaasa 
partnerriikide jätkusuutlikule arengule 
ning põhinevad riiklikel ja piirkondadel 
arengustrateegiatele ja on nendega 
kohandatud.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – esimene osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 
kõrghariduse valdkonnas eraldatakse lisaks 
lõikes 1 osutatud summale veel
1 812 100 000 eurot mitmest muust 
väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 

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

partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument ja Euroopa 
Arengufond) kogu lähtesummast, et 
toetada õppimisega seotud liikuvuse 
meetmeid riikidesse või riikidest, mida ei
ole nimetatud artikli 18 lõikes 1, ning 
koostööd ja poliitilist dialoogi nende 
riikide 
ametivõimude/institutsioonide/asutustega.
Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 
kõnealuste rahastute kasutamise suhtes, 
tagades samas kooskõla nende 
välistegevuse rahastamisvahendite 
õigusliku alusega, millest rahastamine 
toimub.

Selgitus

Kuigi „Erasmus kõigi jaoks” rakendamisel järgitakse „Erasmus kõigi jaoks” määrust, tuleb 
tagada ka kooskõla asjaomaste välistegevuse rahastamisvahenditega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – teine osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks 
kahe eraldisena, mis hõlmavad mitut aastat, 
esimene eraldis hõlmab vastavalt nelja 
esimest aastat ja teine ülejäänud kolme 
aastat. Kõnealune rahastamine kajastub
kõnealuste väliskoostöö vahendite
mitmeaastastes sihtprogrammides
vastavalt asjaomaste riikide konkreetsetele 
vajadustele ja prioriteetidele.
Ettenägematute asjaolude või suurte 
poliitiliste muutuste korral saab eraldisi 
kohandada vastavalt ELi välispoliitika 
prioriteetidele. Koostööd programmis 
mitteosalevate riikidega võib vastavalt 
vajadusele rahastada partnerriikide 
lisaeraldiste kaudu, mis eraldatakse 
kooskõlas nende riikide vahel kokkulepitud 
menetlusega.

Rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks 
kahe eraldisena, mis hõlmavad mitut aastat.
Kõnealune rahastamine põhineb
kõnealuste väliskoostöö vahendite
mitmeaastastel sihtprogrammidel
vastavalt asjaomaste riikide konkreetsetele 
vajadustele ja prioriteetidele. Rahastamise 
puhul arengukoostöö 
rahastamisvahendist täpsustatakse 
rahastatavate meetmete piirkondlik jaotus 
ja tüüp. Ettenägematute asjaolude või 
suurte poliitiliste muutuste korral saab 
eraldisi kohandada vastavalt ELi 
välispoliitika prioriteetidele kooskõlas 
asjaomastes välistegevuse 
rahastamisvahendites sätestatud 
menetlustega. Koostööd programmis 
mitteosalevate riikidega võib vastavalt 
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vajadusele rahastada partnerriikide 
lisaeraldiste kaudu, mis eraldatakse 
kooskõlas nende riikide vahel kokkulepitud 
menetlusega.

Selgitus

Programmitöö protsess peaks järgima asjaomastes välistegevuse rahastamisvahendites 
sätestatud korda, et kindlustada riikide omavastutuse vajalik järgimine ning tagada kooskõla 
üldiste strateegiatega riikide või piirkondade osas. Eraldisi saab kindlaks määrata ainult 
sellel alusel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Riikliku ameti hallatava artikli 6 lõike 1 
punktis a osutatud inimeste õppimisega 
seotud liikuvuse rahalised vahendid 
eraldatakse liikmesriigi elanikkonna ja 
elustandardi, liikmesriikide pealinnade 
vahelise kauguse ja tulemuslikkuse põhjal. 
Äärepoolsemate piirkondade ja 
ülemeremaade ja -territooriumide 
üliõpilaste eriti suuri vahemaid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse fondide 
eraldamisel. Tulemuslikkuse parameetri 
osakaal on 25 % kogusummast kooskõlas 
lõigetes 7 ja 8 osutatud kriteeriumidega.

Selgitus

Kuna ülemeremaade üliõpilased asuvad Euroopa kontinendist väga kaugel, peaks nende 
jaoks kavandama erilisi vahendeid, eelkõige liikuvusfondide puhul.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) panus vaesuse kaotamisse ja 
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jätkusuutlikku arengusse kolmandates 
riikides.

Selgitus

Areng on artiklis 4 nimetatud eraldi eesmärgina ja seda peaks seetõttu samuti kontrollima ja 
hindama.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon lisab arengukoostöö 
rahastamisvahendi määruse rakendamist 
käsitlevasse iga-aastasesse aruandesse 
kõikide programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” meetmete loetelu, mida 
rahastatakse arengukoostöö 
rahastamisvahendist, ning meetmete 
kooskõla selle määruse artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega. 

Selgitus

Erasmus Munduse meetmeid on rakendatud arengukoostöö rahastamisvahendi menetlusi 
järgides. Kuna rakendamine toimub tulevikus „Erasmus kõigi jaoks” määruses sätestatud 
menetluste kohaselt, tuleks arengukoostöö rahastamisvahendi komiteele ja parlamendile 
korrapärase aruandlusega tagada läbipaistvus kooskõla suhtes arengukoostöö 
rahastamisvahendi määruse, eelkõige aga artiklis 2 osutatud ametliku arenguabi eesmärgiga.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid; (a) liikmesriigid ja nende ülemeremaad ja 
-territooriumid, mille nimekiri on ära 
toodud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
II lisas;
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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 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjakohane liidu poliitika, eelkõige 
kultuuri- ja meedia-, tööhõive-, tervise-, 
teadusuuringute ning innovatsiooni-, 
ettevõtlus-, õigusemõistmise, tarbija-, 
arengu- ja ühtekuuluvuspoliitika;

(a) asjakohane liidu poliitika, eelkõige 
kultuuri- ja meedia-, tööhõive-, tervise-, 
teadusuuringute ning innovatsiooni-, 
ettevõtlus-, õigusemõistmise, tarbija-, 
ühtekuuluvuspoliitika ja arengupoliitika;

Selgitus

Käesoleva muudatusega selgitatakse, et viide on seotud liidu rahvusvahelise 
arengupoliitikaga ja mitte liidusisese piirkondliku arengupoliitikaga.
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