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Muudatusettepanek 86
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse liidu 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI 
JAOKS”

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse liidu 
haridus-, koolitus-, noorsoo-, eakate ja 
spordiprogramm „EUROOPA 
GENERATSIOON”
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Muudatuse vastuvõtmisel 
viiakse see sisse kogu tekstis)

Or. de

Muudatusettepanek 87
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 29. juuni 2011. aasta komisjoni teatises 
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve” tehakse ettepanek luua ühtne 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordiprogramm, kaasates sellesse 
rahvusvahelise koostöö kõrghariduse 
valdkonnas ja koondades ühte Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. 
aasta otsusega nr 1720/2006/EÜ
kehtestatud elukestva õppe programmi, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
novembri 2006. aasta otsusega nr 
1719/2006/EÜ kehtestatud programmi 
„Aktiivsed noored”, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
otsusega nr 1298/2008/EÜ kehtestatud 
tegevuskava Erasmus Mundus, 18. 
detsembri 2006. aasta määrusega nr 
1905/2006/EÜ kehtestatud programmi 

(1) 29. juuni 2011. aasta komisjoni teatises 
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve” tehakse ettepanek luua ühtne 
haridus-, koolitus-, noorsoo-, eakate ja 
spordiprogramm, kaasates sellesse 
rahvusvahelise koostöö kõrghariduse 
valdkonnas ja koondades ühte Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. 
aasta otsusega nr 1720/2006/EÜ
kehtestatud elukestva õppe programmi, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
novembri 2006. aasta otsusega nr 
1719/2006/EÜ kehtestatud programmi 
„Aktiivsed noored”, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
otsusega nr 1298/2008/EÜ kehtestatud 
tegevuskava Erasmus Mundus, 18. 
detsembri 2006. aasta määrusega nr 
1905/2006/EÜ kehtestatud programmi 
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ALFA III ning programmid TEMPUS ja 
EDULINK, et tagada suurem tõhusus, 
tugevam strateegiline fookus ja koostoime, 
mida on võimalik ära kasutada ühtse 
programmi eri osade juures. Lisaks tehakse 
ettepanek lisada ühtsele programmile ka 
spordivaldkonda käsitlev osa.

ALFA III ning programmid TEMPUS ja 
EDULINK, et tagada suurem tõhusus, 
tugevam strateegiline fookus ja koostoime, 
mida on võimalik ära kasutada ühtse 
programmi eri osade juures. Lisaks tehakse 
ettepanek lisada ühtsele programmile ka 
spordivaldkonda käsitlev osa.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nimi „EUROOPA 
GENERATSIOON” seondub kõigi seniste 
allprogrammide ühendava elemendiga, 
milleks on luua Euroopa identiteet ja 
teadvus eraldiseisva ELi 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 89
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 90
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Olemasolevate programmide, nagu 
elukestva õppe programm, „Aktiivsed 
noored” ja Erasmus Mundus, 
vahehindamisaruanded ning avalik arutelu 
liidu edasiste meetmete kohta haridus-, 
koolitus- ja noorsoovaldkonnas ning 
kõrghariduses paljastasid tugeva ja mõnel 
määral kasvava vajaduse jätkata nendes 
valdkondades üleeuroopalist koostööd ja 
liikuvust. Hindamisaruannetes rõhutati
vajadust siduda tihedamalt liidu haridus-, 
koolitus- ja noorsooprogramme ning 
poliitilisi lahendusi; väljendati soovi, et 
liidu meetmed tuleks üles ehitada nii, et 
need vastaksid paremini elukestva õppe 
paradigmale; ning kutsuti üles lihtsamale, 
kasutajasõbralikumale ja paindlikumale 
strateegiale selliste meetmete rakendamisel
ja rahvusvahelise hariduse 
koostööprogrammide killustatuse 
lõpetamisele.

(2) Olemasolevate programmide, nagu 
elukestva õppe programm, „Aktiivsed 
noored” ja Erasmus Mundus, 
vahehindamisaruanded ning avalik arutelu 
liidu edasiste meetmete kohta haridus-, 
koolitus- ja noorsoovaldkonnas ning 
kõrghariduses paljastasid tugeva ja mõnel 
määral kasvava vajaduse jätkata nendes 
valdkondades üleeuroopalist koostööd ja 
liikuvust. Hindamisaruannetes rõhutati 
vajadust siduda tihedamalt liidu haridus-, 
koolitus-, noorsoo- ja eakate programme
ning poliitilisi lahendusi; väljendati soovi, 
et liidu meetmed tuleks üles ehitada nii, et 
need vastaksid paremini elukestva õppe ja 
põlvkondadevahelise dialoogi 
paradigmale; ning kutsuti üles lihtsamale, 
kasutajasõbralikumale ja paindlikumale 
strateegiale selliste meetmete 
rakendamisele ja rahvusvahelise hariduse 
koostööprogrammide killustatuse 
lõpetamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Martin Kastler
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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 
põlvkond, kes õpib euroopalikult mõtlema 
ja tegutsema. See nõuab, et programmi 
kaasatud põhilised haridussektorid oleksid 
ühendatud kõigis ametlikes keeltes 
mõistetava nime „EUROOPA 
GENERATSIOON” alla.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Edendada tuleks programmi 
„Tegusad eakad” väljatöötamist, et 
toetada olemasolevaid ELi programme, 
partnerlusi ja algatusi aktiivsena 
vananemise valdkonnas, et anda eakate 
sihtrühmale kogu Euroopas ajend 
tegutseda, kasutada nende 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
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Muudatusettepanek 93
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 94
Jutta Steinruck

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 

(5) Euroopa aruka, jätkusuutliku 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, neist kolme toetatakse 
otseselt või kaudselt programmi kaudu, 
mis kehtestatakse käesoleva määrusega. 
Vastavaid meetmeid võetakse eelkõige 
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40 %. See hõlmab ka juhtalgatusi, eelkõige 
programme „Noored liikumises” ja „Uute 
töökohtade jaoks uued oskused”.

haridusvaldkonnas, et vähendada kooli 
poolelijätmise määra allapoole 10% ja 
jõuda selleni, et 30–34-aastastest omandaks 
kõrghariduse vähemalt 40%, neid 
kasutatakse aga ka eesmärkide 
saavutamiseks tööpuuduse ja vaesusega 
võitlemise valdkonnas. See hõlmab ka 
juhtalgatusi, eelkõige programme „Noored 
liikumises” ja „Uute töökohtade jaoks uued 
oskused” ning „Innovatiivne liit”.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Emer Costello

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, jätkusuutliku 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%, jõuda selleni, et 30–34-
aastastest omandaks kõrghariduse vähemalt 
40% ja et 75% 20–64 aastastest osaleksid 
tööhõives. See hõlmab ka juhtalgatusi, 
eelkõige programme „Noored liikumises” 
ja „Uute töökohtade jaoks uued oskused”.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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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
hariduse ja koolituse kvaliteeti kooskõlas 
ET2020 üldeesmärkidega või suurendada 
liidu atraktiivsust õpingute sihtkohana, 
vaid ka selleks, et parandada eri rahvaste ja 
kultuuride üksteisemõistmist ja panustada 
kolmandate riikide hariduse ja koolituse
järjepidevasse arengusse.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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, 
täiskasvanute õppe ja noorte ning teiste 
sektorite õppe valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa hariduse ja 
koolituse kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada liidu
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste ja 
kultuuride üksteisemõistmist ja panustada 
kolmandate riikide hariduse ja koolituse
järjepidevasse arengusse.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Martin Kastler
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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 ja 
kõrghariduse valdkonnas, mitte ainult 
selleks, et edendada Euroopa hariduse
kvaliteeti kooskõlas ET2020 
üldeesmärkidega või suurendada liidu
atraktiivsust õpingute sihtkohana, vaid ka 
selleks, et parandada rahvaste 
üksteisemõistmist ja panustada kolmandate 
riikide hariduse järjepidevasse arengusse.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Sampo Terho

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 julgustama üliõpilasi, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbima 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 100
Jutta Steinruck
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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, et 
võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 
sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 
mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 
rahastu peaks olema juurdepääsetav 
finantsasutuste kaudu, kes nõustuvad 
pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uuendatud Kopenhaageni protsessis 
(2011−2020) määratleti kaugeleulatuv ja 
globaalne visioon Euroopa kutsehariduse 
ja koolitusega seotud poliitika kohta ja 
taotleti liidu haridusprogrammide toetust 
kokkulepitud prioriteetidele, sealhulgas 
rahvusvahelisele liikuvusele ja 
liikmesriikide elluviidavatele reformidele.

(14) Tähtis roll, mis kutseharidusel ja -
koolitusel on mitmete Euroopa 2020. 
aasta strateegias sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, on üldiselt tunnustatud ja 
see on kindlaks määratud ka uuendatud 
Kopehaageni protsessis (2011-2020). 
Erilist tähelepanu pööratakse seejuures 
selle võimalikule panusele võitlusesse 
kõrge tööpuudusega Euroopas, eelkõige 
noorte tööpuudusega, edendades selleks 
lähenemist, mis hõlmab elukestvat õpet, 
sotsiaalse tõrjutuse takistamist ja 
kodanikuaktiivsust. Tuleb pöörata 
tähelepanu kiireloomulisele vajadusele 
suurendada kutsehariduse ja -koolituse 
õppurite, sh praktikantide, õpetajate ja 
koolitajate riikidevahelist liikuvust, 
edendada koostööd asjaomaste 
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sidusrühmade partnerluse kaudu kõigil 
tasanditel ning aidata liikmesriike nende 
kutsehariduse ja -koolituse süsteemide 
ajakohastamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Uuendatud Kopenhaageni protsessis 
(2011−2020) määratleti kaugeleulatuv ja 
globaalne visioon Euroopa kutsehariduse 
ja koolitusega seotud poliitika kohta ja 
taotleti liidu haridusprogrammide toetust 
kokkulepitud prioriteetidele, sealhulgas
rahvusvahelisele liikuvusele ja
liikmesriikide elluviidavatele reformidele.

(14) Ülitähtis roll, mis kutseharidusel ja -
koolitusel on Euroopa 2020. aasta 
strateegias sätestatud eesmärkide 
saavutamisel ja mis on määratletud 
uuendatud Kopenhaageni protsessis 
(2011−2020), eriti võttes arvesse selle 
potentsiaali Euroopa kõrge tööpuuduse 
määra, eriti noorte tööpuuduse ja
pikaaegse tööpuuduse käsitlemisel,
edendades eluaegse õppe kultuuri, 
võideldes sotsiaalse tõrjutusega ja 
edendades kodanikuaktiivsust. Vaja on 
käsitleda tungivat vajadust tugevdada 
kutsehariduse ja -koolituse riikidevahelist 
liikuvust, sealhulgas praktikandid, 
õpetajad ja koolitajad, ning edendada 
koostööd partnerluste abil kõigil 
tasanditel asjaomaste sidusrühmade vahel 
ja aidata liikmesriike kutseharidus- ja -
koolitussüsteemide kaasajastamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Nõukogu […] resolutsioonis sisalduva
uuendatud täiskasvanuhariduse Euroopa 
tegevuskava eesmärk on võimaldada 
kõikidel täiskasvanutel täiendada ja 
tõhustada oma oskusi ja pädevusi kogu 
eluea jooksul, pöörates erilist tähelepanu 
paljude väheste oskustega eurooplastele, 
mis on Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärk.

(16) Nõukogu 28. novembri 2011. aasta 
resolutsioonis sisalduvas uuendatud 
täiskasvanuhariduse Euroopa tegevuskavas
rõhutatakse vajadust suurendada osalust 
täiskasvanuõppes, võttes arvesse Euroopa 
rahvastiku vananemist, mis muudab 
täiskasvanute jaoks möödapääsmatuks 
oma isiklike ja kutsealaste oskuste ja 
pädevuste korrapärase uuendamise pärast 
alushariduse ja -koolituse omandamist, 
ning tunnustades ka täiskasvanuõppe rolli 
kodanikuaktiivsuse edendamisel. Võttes 
arvesse Euroopa 2020. aasta strateegias 
toodud tööpuuduse ja vaesuse 
vähendamise eesmärke, pööratakse 
täiskasvanuhariduse Euroopa 
tegevuskavas erilist tähelepanu vajadusele 
suurendada väheste oskustega ja madala 
kvalifikatsiooniga eurooplaste osalust 
täiskasvanuõppes.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Nõukogu […] resolutsioonis sisalduva 
uuendatud täiskasvanuhariduse Euroopa 
tegevuskava eesmärk on võimaldada 
kõikidel täiskasvanutel täiendada ja 
tõhustada oma oskusi ja pädevusi kogu 
eluea jooksul, pöörates erilist tähelepanu 
paljude väheste oskustega eurooplastele, 
mis on Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärk.

(16) Nõukogu […] resolutsioonis sisalduva 
uuendatud täiskasvanuhariduse Euroopa 
tegevuskava eesmärk on võimaldada 
kõikidel täiskasvanutel täiendada ja 
tõhustada oma oskusi ja pädevusi kogu 
eluea jooksul, pöörates erilist tähelepanu 
paljudele väheste oskustega eurooplastele, 
mis on Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärk, ning ka vanemale põlvkonnale.

Or. de
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Muudatusettepanek 105
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 aastas 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.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Jutta Steinruck

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 

(17) Programmi eesmärkide saavutamiseks 
on väga oluline Euroopa Noortefoorumi,
elukestvat õpet käsitleva Euroopa 
kodanikuühiskonna 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 
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ja osalevates kolmandates riikides. teel oma tegevuse eri valdkondade kohta ja 
programmi tulemuste levitamise teel liidus 
ja osalevates kolmandates riikides.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Jutta Steinruck

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 Nõukogu, 
UNESCO ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooniga.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Jutta Steinruck

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 toetada asutusi, mis 
käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 
valdkonda ja mille antud akadeemilisi 
kraade tunnustatakse.

Or. de
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Muudatusettepanek 109
Ria Oomen-Ruijten

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 ja koolitust 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.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jutta Steinruck

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 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. Üliõpilastele 
(sealhulgas kutseõppe ja -koolituse 
õpilastele) ja täiskasvanud õppijatele
juurdepääsu loomine muudes riikides 
kasutatavatele meetoditele, tavadele ja 
tehnoloogiale aitab parandada nende 
tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks. Vastavalt sellele tuleks 
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laiendada järgnevate vahendite 
rakendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Sampo Terho

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 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. Juurdepääsu 
loomine muudes riikides kasutatavatele 
eluaegse õppe meetoditele, tavadele ja 
tehnoloogiale aitab parandada nende 
tööalast konkurentsivõimet 
maailmamajanduses; see võib ka aidata 
muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 
atraktiivsemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 
vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 
läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 
vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 
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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.

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) ja igas vanuses 
täiskasvanud õppijatele juurdepääsu 
loomine muudes riikides kasutatavatele 
meetoditele, tavadele ja tehnoloogiale aitab 
parandada nende tööalast 
konkurentsivõimet maailmamajanduses; 
see võib ka aidata muuta rahvusvahelise 
profiiliga töökohti atraktiivsemaks. Eriti 
tuleb seejuures arvesse võtta 
põlvkondadevahelist dialoogi ja 
kogemuste vahetust.

Or. de

Muudatusettepanek 113
Jutta Steinruck

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 iga 
konkreetse eesmärgi kohta mõõdetavate ja 
asjakohaste suutlikkusnäitajate 
väljatöötamist, mida saab eri aegadel 
mõõta, mis on realistlikud ja peegeldavad 
meetme loogikat ning on asjakohased, 
arvestades eesmärkide ja meetmete 
hierarhiat.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Martin Kastler
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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 
koolihariduses ja kõrghariduses ning 
tulevaste haridusprogrammide käivitamisse
naaberriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordivaldkonnas liidu tegevuskava 
nimetuse all „Erasmus kõigi jaoks” 
(edaspidi: programm).

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
haridus-, koolitus-, noorsoo-, eakate ja 
spordivaldkonnas liidu tegevuskava 
nimetuse all „EUROOPA 
GENERATSIOON” (edaspidi: 
programm).

Or. de

Muudatusettepanek 116
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

valdkondi:

(a) kõikide tasandite formaalne, 
informaalne ja mitteformaalne haridus ja 
koolitus elukestva õppe valguses
lapsepõlvest alates,

(b) noorte, eriti mitteformaalne ja 
informaalne õpitegevus ja tegevused, mille 
eesmärgiks on noorte ühiskonda 
kaasatuse suurendamine,
(c) sport, eriti rohujuure tasandil.
Kõik need tegevusalad on eriti suunatud 
inimestele, kes on alaesindatud nii 
hariduses ja tööturul kui ka nendel 
tegevusaladel.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jutta Steinruck

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 järgmisi 
valdkondi:

(a) kõikide tasandite formaalne, 
mitteformaalne ja informaalne haridus ja 
koolitus elukestva õppe valguses, 
kooliharidusest kutsehariduse ja -
koolituse, kõrghariduse ning 
täiskasvanuhariduseni;
(b) noorte, eriti mitteformaalne ja 
informaalne õpitegevus;
(c) sport, eelkõige rohujuure tasandil.
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Or. de

Muudatusettepanek 118
Martin Kastler

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 järgmisi 
valdkondi:

(a) üld- ja kutseharidus elukestva õppe 
valguses, eriti kooliharidus, kutseharidus 
ja -koolitus, täiskasvanuharidus ja eakate 
õppimist ja liikuvust;
(b) noorte, eelkõige mitteformaalne ja 
informaalne õpitegevus;
(c) sport, eelkõige rohujuure tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 119
Jutta Steinruck

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 
arengueesmärke, ELi ja kolmandate 
riikide vahelise koostöö abil.

Or. de
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Muudatusettepanek 120
Martin Kastler

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 121
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused või 
osalus isiklikus, kodaniku, ühiskondliku
kultuurilise ja/või töösuhetega seotud 
väljavaadetes. See hõlmab nõustamis- ja 
juhendamisteenuste osutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
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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, mitteformaalne 
haridus ja informaalne õpitegevus kogu 
eluaja jooksul, mille tulemusel paranevad 
teadmised, oskused ja pädevused isiklikus, 
kodaniku, ühiskondliku ja/või töösuhetega 
seotud väljavaadetes ja mis edendavad 
Euroopa teadlikkust. See hõlmab 
nõustamis- ja juhendamisteenuste 
osutamist;

Or. de

Muudatusettepanek 123
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
haridussüsteemi raames. Need oskused 
hõlmavad erinevaid pädevusi nagu
inimestevahelised suhted, 
organiseerimisvõime, konfliktihaldus, 
kultuuridealane teadlikkus, juhtimine, 
kavandamine, koordineerimine, 
praktilised probleemilahendamise 
oskused, meeskonnatöö, enesekindlus, 
distsipliin ja vastutustunne;

Or. de

Muudatusettepanek 124
Malika Benarab-Attou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 ja pädevusi väljaspool 
formaalse hariduse raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 keskkond –
õppeolukord, mida sageli kavandatakse ja 
organiseeritakse ja mis on ka vabatahtlik, 
kuid mis ei ole formaalse haridus- ja 
koolitussüsteemi osa;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 

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

arendamisega seotud tegevuses. See võib 
hõlmata ettevalmistavat koolitust sihtriigi 
keeles ja jätkutegevusi. Õppimisega seotud 
liikuvus hõlmab ka noorte tegevusi, 
vabatahtlikku tööd, mitteformaalset ja 
informaalset õpet ning erialase 
arendamisega seotud tegevust, kaasates 
noorsootöötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, väljaõpe 
ettevõttes, vabatahtlik teenistus ja 
mitteformaalne õpe, või õpetada või 
osaleda piiriüleses erialase arendamisega 
seotud tegevuses. See võib hõlmata 
ettevalmistavat koolitust sihtriigi keeles ja 
jätkutegevusi. Õppimisega seotud liikuvus 
hõlmab ka noortevahetust, vabatahtlikku 
tegevust, mitteformaalset ja informaalset 
õpet ning erialast täiendamist, kaasates 
noorsootöötajaid;

Or. de

Muudatusettepanek 128
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
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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 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, vabatahtlikku tegevust, 
mitteformaalset ja informaalset õpet 
(sealhulgas täiskasvanute õpet) ja
piiriülest erialase arendamisega seotud 
tegevust, kaasates noorsootöötajaid ja 
nõustajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 õppetöö, 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, vabatahtlikku tegevust, 
põlvkondadevahelist dialoogi ja piiriülest 
erialase arendamisega seotud tegevust, 
kaasates noorsootöötajaid;
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Or. de

Muudatusettepanek 130
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
asutused, tööturu osapooled, 
organisatsioonid ja ettevõtted, mis on 
aktiivsed hariduse ja koolituse ja/või 
noorsoovaldkonnas.

(Tõlkija märkus: COM-teksti eestikeelses 
versioonis on lause, mida ei esine saksa- ja 
ingliskeelses versioonis.)

Or. de

Muudatusettepanek 131
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 

4. innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö – piiriülesed ja 
rahvusvahelised koostööprojektid, millesse 
on kaasatud organisatsioonid, mis on 
aktiivsed haridus-, koolitus- ja/või 
noorsoovaldkonnas ja mis võivad hõlmata 
teisi organisatsioone.
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virtuaalse ja tegeliku liikuvusega, 
keskenduvad kvaliteedi tõstmisele ja 
edendavad innovatsiooni asjaomastes 
organisatsioonides;

Or. de

Muudatusettepanek 132
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 suurendamise ja 
liikmesriikidevahelise koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi abil;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
noortepoliitika arendamist
liikmesriikidevahelise koostöö abil 
poliitikavaldkonnas, eriti avatud 
koordineerimismeetodi abil;

Or. de
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Muudatusettepanek 134
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 135
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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, mida korraldatakse 
institutsioonilisel tasandil ja millega 
omandatakse või soodustatakse 
rahvusvahelisi koostöökogemusi õpetamis-
ja/või õppimisvaldkonnas sõltumata 
vanusest;

Or. de

Muudatusettepanek 136
Malika Benarab-Attou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
koolitusse või noorte ametlikku ja 
mitteametlikku õppesse. See võib hõlmata 
õpetajaid, koolitajaid, koolijuhte, 
noorsootöötajaid ja mittehariduslikke 
töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. noorsootöötaja – mitteametlikus õppes 
osalev spetsialist või vabatahtlik;

8. noorsootöö – mõiste, mis hõlmab väga 
paljusid erinevaid sotsiaalset, kultuurilist, 
hariduslikku ja poliitilist laadi tegevusi nii 
noorte poolt, koos noortega kui ka noorte 
jaoks. See toimub klassivälise tegevuse 
vormis ja põhineb mitteformaalse õppe 
protsessidel ja vabatahtlikul osalemisel;

Or. de

Muudatusettepanek 138
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. noorsootöötaja – mitteametlikus õppes 
osalev spetsialist või vabatahtlik;

8. noorsootöötaja – mitteametlikus, 
formaalses või mitteformaalses õppes 
osalev inimene;



AM\911593ET.doc 31/105 PE494.656v02-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 139
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. eakad – inimesed alates 55. 
eluaastast;

Or. de

Muudatusettepanek 140
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. akadeemiline asutus – õpetamisele ja
uurimistööle pühendunud haridusasutus;

12. akadeemiline asutus – õpetamisele 
ja/või uurimistööle pühendunud 
haridusasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsekoolitus – mis tahes 
kutsekoolituse algõpe, sealhulgas tehniline 
ja tööalane koolitus ning väljaõpe, mis 
aitab saada kutsekvalifikatsiooni, mida 
tunnustavad pädevad asutused selles 

13. kutsekoolitus – mis tahes 
kutsekoolituse algõpe, sealhulgas tehniline 
ja tööalane koolitus ning väljaõpe, mis 
aitab saada kvalifikatsiooni, mida 
tunnustavad pädevad asutused selles 
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liikmesriigis, kus kvalifikatsioon saadi, 
samuti kutsekoolituse jätkuõpe või 
töötamise jooksul isiku poolt saadav 
koolitus;

liikmesriigis, samuti kutsekoolituse 
jätkuõpe või töötamise jooksul isiku poolt 
saadav koolitus;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. täiskasvanuharidus – mis tahes kujul 
formaalne, mitteformaalne või 
informaalne täiskasvanute õpe, mis ei ole 
kutseõpe;

14. täiskasvanud õppijad – isikud, kes on 
rohkem kui 25 aastat vanad ja kes 
osalevad õppetegevuses; see võib viidata 
ka isikutele üle 16 aasta, kes on väljunud 
formaalsest haridussüsteemist;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. täiskasvanuharidus – mis tahes kujul 
formaalne, mitteformaalne või informaalne 
täiskasvanute õpe, mis ei ole kutseõpe;

14. täiskasvanuharidus – mis tahes kujul 
formaalne, mitteformaalne või informaalne 
kõigis täiskasvanuea etappides toimuv
õpe, mis ei ole kutseõpe;

Or. de

Muudatusettepanek 144
Malika Benarab-Attou
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. täiskasvanud õppijad – isikud, kes 
osalevad õppetegevuses pärast keskkooli;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. täiskasvanud õppijad –
õppetegevuses osalevad isikud vanuses 
25–64;

Or. de

Muudatusettepanek 146
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b. vabatahtlik tegevus – tegevus, mida 
isik teeb oma vabast tahtest ja mis hõlmab 
oma aja ja energia panustamist 
tegevustesse, millest on kasu teistele 
üksikisikutele või ühiskonnale tervikuna. 
Selline tegevus on mittetulundusliku 
iseloomuga ning selle motivatsiooniks ei 
ole rahalise või materiaalse kasu 
saamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 147
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 vabatahtlikult ellu noored kas 
üksikult või üheskoos ja mida iseloomustab 
mitteametlik õppesüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
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;

18. partnerlus – eri osalejariikide asutuste, 
tööturu osapoolte või organisatsioonide 
ja/või ettevõtjate rühma vaheline kokkulepe
eesmärgiga viia ellu mis tahes 
üleeuroopalisi ühismeetmeid haridus-, 
koolitus- ja noorsoovaldkonnas või luua 
asjaomases valdkonnas oma formaalne või 
mitteformaalne võrgustik. Seoses spordiga
tähendab lepingut ühe või mitme kolmanda 
poolega, näiteks elukutseliste 
spordiorganisatsioonidega või sponsoritega 
eri liikmesriikides, eesmärgiga leida lisaks 
toetusallikaid, et saavutada programmi 
soovitud eesmärgid; juhul kui osalus on 
mõeldud partnerluse kvaliteedi 
parandamiseks, võib seda laiendada 
kolmandate riikide asutustele ja/või 
organisatsioonidele;

Or. de
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Muudatusettepanek 149
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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 
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;

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

Or. en

Muudatusettepanek 150
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – 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. liidu tunnustamis- ja läbipaistvuse 
töövahendid – töövahendid, mille abil 
pooled saavad paremini mõista, hinnata 
ning vajaduse korral tunnustada 
õppetulemusi ja kvalifikatsiooni kogu 
liidus;

Or. de
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Muudatusettepanek 151
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport –
organiseeritud sport, mida 
harrastussportlased harrastavad 
kohalikul tasandil ning kõigile mõeldud 
sport.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport –
organiseeritud sport, mida 
harrastussportlased harrastavad 
kohalikul tasandil, ning kõigile mõeldud 
sport.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. rohujuuretasandi sport –
organiseeritud sport, mida harrastatakse 
kohalikul tasandil ja mida sageli 
iseloomustab vabatahtlik töö.
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Martin Kastler

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) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö 
eesmärgiga saavutada kestev, süsteemne
mõju;

Or. de

Muudatusettepanek 155
Jutta Steinruck

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) meetmete ja tegevuste piiriülene laad, 
eelkõige piiriülene liikuvus ja koostöö 
eesmärgiga saavutada pikaajaline 
individuaalne, organisatsiooniline ja 
süsteemne mõju;

Or. de

Muudatusettepanek 156
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nende positiivne mõju Euroopa 
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identiteedile ja ELi kodakondsuse 
edasiarendamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 157
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) nende panus ühiste Euroopa 
väärtuste edendamisse ja Euroopa 
kodakondsuse arendamisse, eelkõige 
Euroopa noorte hulgas;

Or. de

Muudatusettepanek 158
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Muudatusettepanek 159
Martin Kastler

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) nende vastastikune täiendavus ja 
koostoime teiste piirkondlike, riiklike, 
rahvusvaheliste ja liidu programmide ja 
poliitikaga võimaldab mastaabisäästu ja 
kriitilise massi olemasolu;

Or. de

Muudatusettepanek 160
Malika Benarab-Attou

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 
kasutamisse ja läbipaistvusse ning 
Euroopa Liidu põhiväärtustesse, eriti 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 
ja põhiõiguste harta alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Euroopa identiteedi kujundamine ja 
tugevdamine hariduse, kontaktide, 
osalemise ja spordi kaudu, mis on aktiivse 
vertikaalse „Euroopa generatsiooni” ja 
ELi kodakondsuse tugevdamise aluseks;

Or. de
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Muudatusettepanek 162
Malika Benarab-Attou

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 
järgnevate eesmärkide saavutamisele:

(a) Euroopa väärtuste edendamine 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklitega 2 ja 9 ning põhiõiguste 
hartaga;
(b) Euroopa 2020. aasta strateegia ja selle 
peamised eesmärgid, eelkõige hariduse, 
tööhõive ja vaesuse vähendamise 
valdkonnas;

(c) haridus- ja koolitusstrateegia 
2020. aasta raamistiku (ET2020) 
eesmärgid ja võrdlusnäitajad;
(d) Euroopa noorte koostööprogrammi 
(2010–2018) uuendatud eesmärgid;
(e) uuendatud Kopenhaageni protsess 
(2011–2020);
(f) uuendatud täiskasvanute hariduse 
tegevuskava;

(g) kolmandate riikide jätkusuutliku 
arengu edendamine hariduse ja koolituse
valdkonnas ning
(h) Euroopa spordimõõtme arendamine 
vastavalt liidu spordi töökavale.
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Or. en

Muudatusettepanek 163
Jutta Steinruck

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 
järgmiste eesmärkide saavutamisele:

(a) Euroopa väärtuste edendamine 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 2;
(b) Euroopa 2020. aasta strateegia ja selle 
põhieesmärgid, eeskätt hariduse, tööhõive 
ja vaesuse vähendamise valdkondades;
(c) haridus- ja koolitusstrateegia 
2020. aasta raamistik (ET2020), sh 
vastavad võrdlusnäitajad;
(d) Euroopa noorte koostööprogrammi 
(2010–2018) uuendatud eesmärgid; sh 
eesmärgid Euroopa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks Euroopa 
kodakondsuse ja osalemise ideede abil 
ning solidaarsuse, kultuuridevahelise 
koostöö ja noortevahelise sallivuse 
arendamiseks.
(e) uuendatud Kopenhaageni protsess 
(2011−2020);
(f) täiskasvanuhariduse uuendatud 
Euroopa tegevuskava;
(g) kolmandate riikide jätkusuutlik areng 
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hariduse ja koolituse valdkonnas, ja
(h) Euroopa spordimõõtme arendamine 
vastavalt liidu spordialasele töökavale.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 165
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelkõige on eesmärk aidata kaasa 
järgmiste Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele:

välja jäetud

(a) kooli poolejätjate määra 
vähendamine;
(b) kolmanda haridustaseme lõpetanud 
30–34-aastaste õppurite arvu 
suurendamine.

Or. de
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Muudatusettepanek 166
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kutseharidusest tööturule siirdumise 
ja seega noorte tööpuuduse langetamise 
toetamine;

Or. de

Muudatusettepanek 167
Martin Kastler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Euroopa noorte koostööprogrammi 
(2010-2018) uuendatud eesmärgid ning 
iseäranis aktiivse kodanikuühiskonna ja 
Euroopa kodakondsuse edendamine 
solidaarsuse, sallivuse ja 
kultuuridevahelise koostöö edasiseks 
arendamiseks Euroopa noorte vahel 
eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu 
sotsiaalset ühtekuuluvust.

Or. de

Muudatusettepanek 168
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
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Programmi meetmed
1. Hariduse ja koolituse ning noorsoo- ja 
spordivaldkonnas täidetakse programmi 
eesmärke järgmiste kolme liiki meetmete 
kaudu:
– isikute õppimisega seotud liikuvus,
– innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö,
– toetus poliitikavaldkonna reformile.
2. Konkreetseid Jean Monnet’ meetmeid 
on kirjeldatud artiklis 10.

Or. de

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia endine artikkel 6 üle määruse üldsätete hulka, kuna 
selles määratakse kindlaks kõigi määrusega ette nähtud meetmete struktuur.

Muudatusettepanek 169
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Allprogrammid

Valdkondlikud allprogrammid on 
järgmised:
(a) „Koolid” on seotud kooliharidusega;
(b) „Kõrgharidus” on seotud mis tahes 
liiki kõrgharidusega;
(c) „Kutseharidus ja -koolitus” on seotud 
kutsehariduse ja -koolitusega;
(d) „Täiskasvanuharidus” on seotud 
täiskasvanuõppega.

Or. de
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Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku igale haridussektorile pühendatud allprogrammide 
loetelu selgelt välja tuua, olenemata sellest, milliseid pealkirju allprogrammidele käesoleva 
arvamuse vastuvõtmisel ka ei valitaks.

Muudatusettepanek 170
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haridus, koolitus ja noored Haridus ja koolitus

Or. de

Muudatusettepanek 171
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgid Allprogrammide erieesmärgid

Or. de

Muudatusettepanek 172
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks üldeesmärkidele täidab programm 
haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas
järgmisi erieesmärke:

1. Kooskõlas programmi üldeesmärgiga 
täidavad käesolevas peatükis hõlmatud 
allprogrammid järgmisi erieesmärke:
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Or. de

Muudatusettepanek 173
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 sotsiaalset kaasatust;

Or. de

Muudatusettepanek 174
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 
ühiskonnas osalemiseks, ning edendada 
sotsiaalset kaasatust, muu hulgas 
pakkudes noortele, igas vanuses õppijatele, 
õpetajatele, koolitajatele, vabatahtlikele, 
koolijuhtidele, noorsootöötajatele ja
mittehariduslikele töötajatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 sotsiaalse kaasatuse vajadustele, 
ning soodustada eluaegsete õppijate ja eriti 
noorte osalemist Euroopa demokraatias
ning isiklikku eneseteostamist, muu hulgas 
pakkudes noortele ja eluaegsetele
õppijatele, personalile ja noorsootöötajatele 
suuremaid võimalusi õppimisega seotud 
liikuvuseks ning parandades haridus-
/noorte- ning tööturu vahelist koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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, oskusi
ja teadmisi, 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;

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) parandada ebasoodsas olukorras 
olevate ja/või alaesindatud rühmade 
juurdepääsu ELi liikuvusprogrammidele, 
haridusele ja noorte meetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada ettevõtlusoskusi, 
juhendades uusi ettevõtjaid ja toetades 
VKEde personali jaoks tõhusat oskuste 
arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

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 

välja jäetud
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noorteorganisatsioonide ja teiste poolte
vahel;
– seotud näitaja: nende programmis 
osalenud organisatsioonide osakaal, kes 
on välja töötanud / vastu võtnud 
uuenduslikke meetmeid;

Or. de

Muudatusettepanek 180
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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, 
piirkondliku ja kohaliku poliitika 
reformimist, toetada haridus- ja 
koolitussüsteemide, sealhulgas 
mitteametlik ja informaalne õpe,
moderniseerimist, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 181
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 

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

poliitikareforme kohalikul, piirkondlikul 
ja liikmesriigi ning Euroopa tasandil 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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 
informaalne ja mitteametlik õpe,
moderniseerimist ning üleeuroopalist 
koostööd noorsoovaldkonnas, muu hulgas 
parema poliitilise koostöö, parema 
tunnustamis- ja läbipaistvuse töövahendite 
kasutamisega ning heade tavade 
levitamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 183
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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, 

(d) tõhustada hariduse ja koolituse
rahvusvahelist mõõdet, eelkõige liidu ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö
abil kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas ning kõrghariduses;
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liikuvuse edendamise ning ELi ja 
kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö
abil ning tõstes sihtotstarbelist suutlikkust 
kolmandates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – 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, suurendades liidu
haridus- ja koolitusasutuste atraktiivsust 
ja toetades liidu välistegevust, sh 
arengueesmärke, liikuvuse edendamise 
ning ELi ja kolmandate riikide haridus- ja 
koolitusasutuste koostöö abil ning tõstes 
sihtotstarbelist suutlikkust kolmandates 
riikides;

Or. de

Muudatusettepanek 185
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt e – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seotud näitaja: osalejate osakaal, kes on 
parandanud oma keeleoskust;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 186
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 187
Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) toetada pädevuste, kvalifikatsioonide 
ja oskuste läbipaistvust kvalifikatsioonide 
ja haridussüsteemide läbipaistvuse abil;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendada võrdõiguslikkust ja 
kodanikuaktiivsust;

Or. de

Muudatusettepanek 189
Minodora Cliveti
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) edendada Euroopa kodakondsust ja 
Euroopa ideed õppimise abil ja pakkuda 
õpperuumi, et arutada Euroopa sidususe 
väljakutseid ja probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks täidab allprogramm 
„Kutseharidus ja -koolitus” kutsehariduse 
ja -koolituse valdkonnas järgmisi 
erieesmärke:
(a) tugevdada õppurite, sealhulgas 
praktikantide, õpetajate ja koolitajate 
õppimisega seotud liikuvust;
(b) tõsta kutsehariduse ja -koolituse 
atraktiivsust ja taset, edendades kvaliteeti 
ja tõhusust;
(c) edendada mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimist, eelkõige 
seoses kutsealase jätkuõppe ja -
koolitusega;
(d) edendada paindlikku juurdepääsu 
koolitusele ja väljaõppele;
(e) edendada kaasavat juurdepääsu, 
toetades uue võimaluse andmist 
võtmepädevuste ja oskuste omandamiseks 
eelkõige haridussüsteemist varakult 
lahkunutele, noortele, kes ei õpi, tööta ega 
osale koolituses, puudega inimestele, 
eakamatele täiskasvanutele ja 
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rändetaustaga inimestele;
(f) edendada töö- ja eraelu ning õppimise 
tasakaalustatust, eriti seoses kutsealase 
jätkuõppe ja -koolitusega.

Or. de

Muudatusettepanek 191
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Täiskasvanute hariduse allprogramm 
taotleb järgmisi erieesmärke 
täiskasvanute õppe valdkonnas:
(a) tugevdada Euroopa osalemist 
täiskasvanud õppijate ja vanemate 
vabatahtlike seas, eelkõige 
liikuvusprojektide abil liikmesriikide 
vahel;
(b) edendada teadmiste pidevat 
omandamist ja õppimises osalemist
väheste oskuste ja madala 
kvalifikatsiooniga täiskasvanute vahel, 
arendades eluaegse õppe kultuuri;
(c) edendada töö, eraelu ning õppimise 
tasakaalustatust;
(d) edendada tõhusaid eluaegse 
juhendamise süsteeme;
(e) edendada mitteformaalse ja 
informaalse õppimise valideerimist;
(f) edendada aktiivset, iseseisvat ja 
tervislikku vananemist.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Allprogramm „Täiskasvanuharidus” 
täidab täiskasvanuõppe valdkonnas 
järgmisi erieesmärke:
(a) tugevdada täiskasvanute õppimisega 
seotud liikuvust;
(b) edendada pidevat teadmiste 
omandamist ja osalemist õppeprotsessis 
täiskasvanute, eelkõige väheste oskustega 
ja madala kvalifikatsiooniga inimeste 
seas, arendades välja elukestva õppe 
kultuuri;
(c) edendada töö- ja eraelu ning õppimise 
tasakaalustatust;
(d) edendada tõhusate elukestva 
nõustamise süsteemide väljaarendamist;
(e) edendada mitteformaalset ja 
informaalset õpet;
(f) edendada aktiivsena, iseseisvana ja 
tervena vananemist.

Or. de

Muudatusettepanek 193
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Programmi ja selle allprogrammide 
hindamise eesmärgil kinnitab komisjon 
iga erieesmärgi kohta mõõdetavad ja 
asjakohased näitajad vastavalt artikli 30 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele. 
Seejuures võtab komisjon arvesse 
hariduse ja koolituse valdkonnas juba 
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kehtestatud näitajaid.

Or. de

Muudatusettepanek 194
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Programmi meetmed

1. Haridus-, koolitus- ja 
noorsoovaldkonnas täidetakse programmi 
eesmärke järgmise kolme liiki meetme 
kaudu:
(a) inimeste õppimisega seotud liikuvus,
(b) innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö,
(c) poliitikavaldkonna reformi toetamine.
2. Konkreetseid Jean Monnet’ meetmeid 
on kirjeldatud artiklis 10.

Or. de

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia endine artikkel 6 üle määruse üldsätete hulka, kuna 
selles määratakse kindlaks kõigi määrusega ette nähtud meetmete struktuur.

Muudatusettepanek 195
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 

a) allprogrammis „Kutseharidus ja -
koolitus” – üliõpilaste, sealhulgas 
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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;

praktikantide, õpetajate ja koolitajate
piiriülest liikuvust;

Or. de

Muudatusettepanek 196
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 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

a) noorte või täiskasvanud õppijate või 
nende koolitajate, kes on seotud ametliku, 
mitteformaalse või formaalse 
õpitegevusega, 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. en

Muudatusettepanek 197
Martin Kastler

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 ja kutsekoolituse 
üliõpilaste, noorte töötajate ning kõigi 
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. de

Muudatusettepanek 198
Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üliõpilaste liikuvust, et lisada 
sotsiaalsed kriteeriumid ERASMUSe 
stipendiumide jaotamisse, võimaldades 
madala sissetulekuga üliõpilastel saada 
kasu üliõpilaste liikuvuse perioodidest, 
kartmata, et neil ei ole piisavalt rahalisi 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Minodora Cliveti

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

(a b) töötavate üliõpilaste välismaale 
minekut, et võimaldada neile samal ajal 
kombinatsiooni ERASMUSe 
töölenimetamise liikuvusest (osalise 
tööajaga tööle nimetamise) ja 
suurendatud stipendiumiga õpingutest.
See võimaldaks kombineeritud sotsiaalset, 
akadeemilist ja kutsealast integratsiooni 
vastuvõtvas riigis ja peale selle jõuaks 
üliõpilasteni, kes ei näe kasu ainult 
õppealase liikuvuse jaoks välismaale 
minekust.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Jutta Steinruck

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) allprogrammis „Täiskasvanuharidus” 
– täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute 
õppega seotud personali liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel. See 
liikuvus võib toimuda külastuste, 
töörühmade, praktika, eakate 
vabatahtliku töö projektide, 
täiskasvanuõppes osalejate õpivahetuste 
ning täiskasvanute õppega seotud 
personali koolituste ja erialase 
enesetäiendamise vormis.

Or. de

Muudatusettepanek 201
Sari Essayah
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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) Kõrgkoolide õpilaste, õpilaste ja 
kutsehariduse ja -koolituse õpilaste ning 
praktikantide 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 202
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 koolitatavate 
isikute, üliõpilaste, täiskasvanud õppijate
ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, 
kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute õpet, sealhulgas liikuvust 
tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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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, 
täiskasvanud õppijate ja personali 
piiriülest liikuvust kolmandatesse 
riikidesse ja riikidest selles osas, mis 
käsitleb kõrgharidust, kutseharidust ja -
koolitust ning täiskasvanuõpet, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Martin Kastler

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, 
praktikantide ja noorte, igas vanuses 
õppijate ja personali piiriülest liikuvust 
kolmandatesse riikidesse ja riikidest selles 
osas, mis käsitleb kõrgharidust, sealhulgas 
liikuvust tipptasemel kraadide või 
projektikonkursside või kahe- või 
mitmekordsete kraadide, keelekoolituse ja 
täiskasvanuõppe alusel ning 
noortesektoris, samuti mitteformaalset 
õpet.

Or. de

Muudatusettepanek 205
Jutta Steinruck

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

1. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö meetmega toetatakse:

1. Käesolevas peatükis hõlmatud 
allprogrammidega toetatakse:

Or. de

Muudatusettepanek 206
Jutta Steinruck

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) piiriüleseid strateegilisi partnerlusi
asutuste, sotsiaalpartnerite ja/või hariduse 
ja koolituse eest vastutavate või selles 
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide 
vahel, mis töötavad välja ühisalgatusi ning 
edendavad kogemuste ja oskusteabe 
vahetusi;

Or. de

Muudatusettepanek 207
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) piiriüleseid strateegilisi partnerlusi 
organisatsioonide vahel, mis osalevad 
hariduses, koolituses ja/või 
noortemeetmetes või esindavad oma 
osalejaid või muid asjaomaseid sektoreid,
mis töötavad välja või rakendavad 
ühisalgatusi ja edendavad kogemuste ja 
oskusteadmiste vahetust;

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 a a) IT-tugisüsteeme, sealhulgas e-
Twinning, mis hõlmavad 
haridusvaldkonda ja võimaldavad 
vastastikust õppimist, virtuaalset liikuvust 
ning parimate tavade vahetamist ja 
juurdepääsu avamist naaberriikidest pärit 
osalejatele.

Or. de

Muudatusettepanek 209
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 210
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 organisatsioonide
ja haridusasutuste vahel järgmises vormis:

Or. en

Muudatusettepanek 211
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 
jätkusuutliku majanduse ja ühiskonna 
vajadustega kohandatud oskusi
edendavate organisatsioonide vahel, luues 
uusi sektoripõhiseid õppekavasid, töötades 
välja uuenduslikke kutseõpetamise ja 
koolituse viise ning rakendades liidu laialt 
tunnustatud vahendeid praktikas;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Jutta Steinruck

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

1 a. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö meetmega toetatakse 
piiriülest partnerlust ettevõtete ja 
haridusasutuste vahel järgmises vormis:
– teadmusühendused kõrgkoolide ja 
loomingulisust, innovatsiooni ja 
ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel 
asjakohaste õppimisvõimaluste pakkumise 
teel, sealhulgas uute õppekavade 
kvalifikatsioonide väljatöötamine;
– sektoripõhised teadmusühendused 

haridus- ja koolituspakkujate ning 
tööalast konkurentsivõimet edendavate 
ettevõtete vahel, luues uusi 
sektoripõhiseid õppekavasid, töötades 
välja uuenduslikke kutseõpetamise ja 
koolituse viise ning rakendades kõikjal 
Euroopa Liidus praktikas kvalifikatsiooni 
tunnustamise vahendeid;

Or. de

Muudatusettepanek 213
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lisaks sellele toetab meede ka ELi ja 
kolmandate riikide haridusasutuste ja 
organisatsioonide partnerluse kaudu 
toimuvat arengut, suutlikkuse tõstmist, 
piirkondlikku lõimumist, teadmiste 
vahetust ja protsesside moderniseerimist, 
eelkõige vastastikuse õppe ja ühiste 
haridusprojektide jaoks, millega 
edendatakse piirkondlikku koostööd, eriti 
naaberriikidega.

Or. de
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Muudatusettepanek 214
Jutta Steinruck

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 215
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Poliitikavaldkonna reformi toetamine Poliitikavaldkonna reformi ja suutlikkuse 
suurendamise toetamine

Or. en

Muudatusettepanek 216
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Poliitikavaldkonna reformi toetamine 
hõlmab liidu tasandil algatatud tegevusi, 
mis on seotud järgmisega:

1. Käesolevas peatükis hõlmatud 
allprogrammidega toetatakse liidu tasandil 
algatatud tegevusi, mis on seotud 
järgmisega:

Or. de

Muudatusettepanek 217
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Poliitikavaldkonna reformi toetamine 
hõlmab liidu tasandil algatatud tegevusi, 
mis on seotud järgmisega:

1. Poliitikavaldkonna reformi ja 
suutlikkuse suurendamise toetamine 
hõlmab liidu tasandil algatatud tegevusi, 
mis on seotud järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 218
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu poliitilise programmi elluviimine 
haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas 
(avatud koordineerimismeetod), Bologna ja 
Kopenhaageni protsessid ning noortega 
toimuv dialoog;

a) liidu poliitilise programmi elluviimine 
haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas
(avatud koordineerimismeetod), samuti 
struktureeritud dialoogi ning Bologna ja 
Kopenhaageni protsesside edendamine;

Or. de
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Muudatusettepanek 219
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu poliitilise programmi elluviimine 
haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas 
(avatud koordineerimismeetod), Bologna ja 
Kopenhaageni protsessid ning noortega 
toimuv dialoog;

a) liidu poliitilise programmi elluviimine 
haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas 
(avatud koordineerimismeetod), Bologna ja 
Kopenhaageni protsessid ning noortega 
toimuv dialoog ja struktureeritud dialoogi 
edendamine hariduse ja koolituse 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu läbipaistvuse töövahendite
rakendamine, eriti Europass, Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) 
kõrghariduse ainepunktide ülekande 
süsteem (ECTS), kutsehariduse ja -
koolituse ainepunktide süsteem (ECVET),
toetus üleeuroopalistele võrkudele;

b) liidu tunnustamis- ja läbipaistvuse 
töövahendite rakendamine osalevates 
riikides – eriti Europass, Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) 
kõrghariduse ainepunktide ülekande 
süsteem (ECTS), kutsehariduse ja -
koolituse ainepunktide süsteem (ECVET), 
Euroopa kvaliteeditagamise 
võrdlusraamistik kutsehariduse ja -
koolituse valdkonnas (EQAVET), 
kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa 
register (EQAR) ja Euroopa 
Kõrghariduse Kvaliteedi Tagamise 
Assotsiatsioon (ENQA) – ja toetus 
üleeuroopalistele võrkudele;

Or. de
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Muudatusettepanek 221
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu läbipaistvuse töövahendite 
rakendamine, eriti Europass, Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) 
kõrghariduse ainepunktide ülekande 
süsteem (ECTS), kutsehariduse ja -
koolituse ainepunktide süsteem (ECVET), 
toetus üleeuroopalistele võrkudele;

b) liidu läbipaistvuse töövahendite 
rakendamine osalevates riikides – eriti 
Europass, Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) 
kõrghariduse ainepunktide ülekande 
süsteem (ECTS), kutsehariduse ja -
koolituse ainepunktide süsteem (ECVET), 
Euroopa kvaliteeditagamise 
võrdlusraamistiku (EQAVET), Euroopa 
kvaliteedi tagamise register (EQAR), 
Euroopa Kõrghariduse Kvaliteedi 
Tagamise Assotsiatsioon (ENQA), 
Youthpass – ja toetus üleeuroopalistele
võrkudele;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 
poolte vahel haridus-, koolitus- ja 
noorsoovaldkonnas;

c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa
poolte vahel haridus- ja 
koolitusvaldkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 223
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 
poolte vahel haridus-, koolitus- ja 
noorsoovaldkonnas;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Muudatusettepanek 224
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) konkreetne ja jätkusuutlik toetus 
tegevustoetuste abil Euroopa 
kodanikuühiskonna ühendustele hariduse 
ja koolituse, elukestva õppe ja noorte 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) Euroopa noortefoorum, akadeemilise 
tunnustamise riiklikud keskused (NARIC), 
Eurydice’i, Euroguidance’i ja Eurodeski 
võrgustikud, samuti eTwinningi riiklikud 
toetuskeskused, Europassi riiklikud 
keskused ja riiklikud teabeasutused 
naaberriikides ja liituvates riikides, 
kandidaatriikides ning programmis täies 
ulatuses mitteosalevates potentsiaalsetes 
kandidaatriikides.

d) Euroopa noortefoorum, Euroopa 
kodanikuühiskonna elukestva õppe 
platvorm, akadeemilise tunnustamise 
riiklikud keskused (NARIC), Eurydice’i, 
Euroguidance’i ja Eurodeski võrgustikud, 
samuti eTwinningi riiklikud 
toetuskeskused, Europassi riiklikud 
keskused ja riiklikud teabeasutused 
naaberriikides ja liituvates riikides, 
kandidaatriikides ning programmis täies 
ulatuses mitteosalevates potentsiaalsetes 
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kandidaatriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 226
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgmiste Euroopa huvides tegutsevate 
akadeemiliste asutuste toetamine:

(c) järgmiste Euroopa huvides tegutsevate 
asutuste toetamine:

Or. en

Muudatusettepanek 227
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) Euroopa Avaliku Halduse Instituut 
(EIPA) Maastrichtis;

Or. de

Muudatusettepanek 228
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) Euroopa Avaliku Halduse Instituut 
Maastrichtis;

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) Euroopa Õigusakadeemia Trieris;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) Euroopa Õigusakadeemia Trieris;

Or. de

Muudatusettepanek 231
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii c) Euroopa Eripedagoogika Arendamise 
Agentuur Odenses.

Or. de

Muudatusettepanek 232
Ria Oomen-Ruijten
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii c) Euroopa Eripedagoogika Arendamise 
Agentuur Odenses;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii d) Euroopa Koolituse Rahvusvaheline 
Keskus (CIFE) Nice’is;

Or. de

Muudatusettepanek 234
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – punkt ii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii d) Euroopa Koolituse Rahvusvaheline 
Keskus Nice’is;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Noored

Or. de

Muudatusettepanek 236
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk 
Noored

Or. en

Muudatusettepanek 237
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Erieesmärgid

1. Kooskõlas üldeesmärgiga täidab 
programm noorsoovaldkonnas järgmisi 
erieesmärke, iseäranis noorsootöö ja 
vabatahtliku tegevuse raames toimuva 
mitteformaalse õppe tunnustamise kaudu 
Euroopa kodanikuühiskonna vältimatu 
osana:
(a) parandada noorte, sealhulgas 
vähemate võimalustega noorte 
võtmepädevuste ja oskuste taset ning 
edendada nende osalemist Euroopa 
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demokraatias ja tööturul, nende 
kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust 
ja solidaarsust, eelkõige üksikisiku või 
kollektiivina tegutsevate noorte, 
noorsootöös või noorteorganisatsioonides 
osalevate inimeste ja noortejuhtide 
õpirände suuremate võimaluste ning 
noortevaldkonna ja tööturu vaheliste 
tugevamate seoste kaudu;
(b) soodustada kvaliteedi parandamist 
noorsootöös, tõhustades eelkõige koostööd 
noortevaldkonna organisatsioonide ja/või 
teiste sidusrühmade vahel;
(c) toetada Euroopa koostööd ja täiendada 
noortepoliitika reformimist kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
noortevaldkonnas, teadmistel ja tõenditel 
põhineva noortepoliitika väljatöötamist ja 
mitteformaalse või informaalse õppe 
tunnustamist, eelkõige parema poliitilise 
koostöö ning liidu tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite parema 
kasutamise ja heade tavade levitamise 
kaudu;
(d) tõhustada noortevaldkonna meetmete 
rahvusvahelist mõõdet vastastikuses 
täiendavuses liidu välistegevusega, 
eelkõige liidu sidusrühmade, kolmandate 
riikide sidusrühmade ja noortevaldkonna 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
vahelise liikuvuse ja koostöö edendamise 
kaudu ning eesmärgipärase suutlikkuse 
tõstmise kaudu kolmandates riikides.
2. Programmi hindamise eesmärgil 
kinnitab komisjon iga erieesmärgi kohta 
mõõdetavad ja asjakohased näitajad 
vastavalt artikli 30 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Seejuures võtab 
komisjon arvesse noortevaldkonnas juba 
kehtestatud näitajaid.

Or. de
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Muudatusettepanek 238
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Erieesmärgid

1. Kooskõlas üldeesmärgiga püütakse 
programmiga saavutada järgmised 
erieesmärgid noorte valdkonnas:
(a) parandada noorte, sealhulgas 
vähemate võimalustega noorte 
võtmepädevuste ja oskuste taset ning 
edendada nende osalemist Euroopa 
demokraatias ja tööturul, nende 
kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust 
ja solidaarsust, eelkõige üksikisiku või 
kollektiivina tegutsevate noorte, 
noorsootöös või noorteorganisatsioonides 
osalevate inimeste ja noortejuhtide 
õpirände suuremate võimaluste ning 
noortevaldkonna ja tööturu vaheliste 
tugevamate seoste kaudu;
(b) soodustada kvaliteedi parandamist 
noorsootöös, tõhustades eelkõige koostööd 
noortevaldkonna organisatsioonide ja/või 
teiste sidusrühmade vahel;
(c) toetada Euroopa koostööd ja täiendada 
noortepoliitika reformimist kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
noortevaldkonnas, teadmistel ja tõenditel 
põhineva noortepoliitika väljatöötamist ja 
mitteformaalse või informaalse õppe 
tunnustamist, eelkõige parema poliitilise 
koostöö ning liidu tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite parema 
kasutamise ja heade tavade levitamise 
kaudu;
(d) tõhustada noortevaldkonna meetmete 
rahvusvahelist mõõdet vastastikuses 
täiendavuses liidu välistegevusega, 
eelkõige liidu sidusrühmade, kolmandate 
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riikide sidusrühmade ja noortevaldkonna 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
vahelise liikuvuse ja koostöö edendamise 
kaudu ning eesmärgipärase suutlikkuse 
tõstmise kaudu kolmandates riikides.
2. Programmi hindamise eesmärgil 
kinnitab komisjon iga erieesmärgi kohta 
mõõdetavad ja asjakohased näitajad 
vastavalt artikli 30 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Erieesmärgid

1. Kooskõlas üldeesmärgiga täidab 
programm noorsoovaldkonnas järgmisi 
erieesmärke, võttes eriliselt arvesse 
vähemate võimalustega noorte vajadusi, 
iseäranis selliste noorte, kes ei tööta, ei 
omanda haridust ega kutset (nn NEET-
noored: not in education, employment, or 
training):
(a) edendada kultuuridevahelist õpet, 
väärtuste vahendamist ja sallivust, et 
parandada noorte võtmepädevuste ja 
oskuste taset, sealhulgas edendada 
vähemate võimalustega noorte Euroopa 
teadlikkust ja Euroopa identiteeti, 
arendada noorte ettevõtlikkust ning 
edendada nende osalemist Euroopa 
demokraatias ja tööturul, nende 
kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust 
ja solidaarsust, eelkõige noorte 
noorsootöös või noorteorganisatsioonides 
osalevate inimeste ja noortejuhtide 
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õpirände suuremate võimaluste ning 
noortevaldkonna ja tööturu vaheliste 
tugevamate seoste kaudu;
(b) soodustada arengut, innovatsiooni, 
rahvusvahelistumist ja kvaliteedi 
parandamist noorsootöös, tõhustades 
eelkõige täiendusõpet ja koostööd 
noortevaldkonna organisatsioonide ja/või 
teiste sidusrühmade vahel;
(c) toetada Euroopa koostööd ja täiendada 
noortepoliitika reformimist kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
noortevaldkonnas, teadmistel ja tõenditel 
põhineva noortepoliitika väljatöötamist ja 
mitteformaalse või informaalse õppe 
tunnustamist, eelkõige parema poliitilise 
koostöö ning liidu tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite parema 
kasutamise ja heade tavade levitamise 
kaudu;
(d) tõhustada noortevaldkonna meetmete 
rahvusvahelist mõõdet vastastikuses 
täiendavuses liidu välistegevusega, 
eelkõige liidu sidusrühmade, kolmandate 
riikide sidusrühmade ja noortevaldkonna 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
vahelise liikuvuse ja koostöö edendamise 
kaudu ning eesmärgipärase suutlikkuse 
tõstmise kaudu kolmandates riikides.
2. Programmi hindamise eesmärgil 
kinnitab komisjon iga erieesmärgi kohta 
mõõdetavad ja asjakohased näitajad 
vastavalt artikli 30 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Seejuures võtab 
komisjon arvesse noortevaldkonnas juba 
kehtestatud näitajaid.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Programmi meetmed

Noortevaldkonnas täidetakse programmi 
eesmärke järgmist liiki meetmete kaudu:
(a) õppimisega seotud liikuvuse 
mitteformaalne edendamine üksikisiku ja 
kollektiivi tasandil;
(b) innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostöö;
(c) poliitikavaldkonna reformi toetamine.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Programmi meetmed

Noortevaldkonnas täidetakse programmi 
eesmärke järgmist liiki meetme kaudu:
(a) inimeste õppimisega seotud liikuvus,
(b) koostöö innovatsiooni ja heade tavade 
nimel;
(c) poliitikavaldkonna reformi ja 
suutlikkuse suurendamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Mitteformaalne ja informaalne 

õppimisega seotud liikuvus ja üksikisikute 
aktiivne osalemine

1. Mitteformaalse ja informaalse 
õppimisega seotud liikuvuse ja 
üksikisikute aktiivse osalemisega 
toetatakse:
(a) noorte liikuvust seoses mitteformaalse 
või informaalse õppega artiklis 18 
loetletud osalevate riikide vahel. See 
liikuvus võib toimuda noortevahetustena 
ja vabatahtliku tööna Euroopa 
vabatahtliku teenistuse kaudu (kaasa 
arvatud ettevalmistavad külastused ja
järelkohtumised);
(b) noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides osalevate 
inimeste ja noortejuhtide liikuvust. See 
liikuvus võib toimuda seminaride, 
koolitusmeetmete, muude toetusvormide, 
suutlikkuse tõstmise ja võrgustike loomise 
vormis.
2. Kõnealuse meetmega toetatakse ka 
noorte, noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides osalevate 
inimeste ja noortejuhtide rahvusvahelist 
liikuvust kolmandatesse riikidesse ja 
kolmandatest riikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 243
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 c
Inimeste õppimisega seotud liikuvus

1. Inimeste õppimisega seotud liikuvusega 
toetatakse:
(a) noorte liikuvust seoses 
mitteformaalses või informaalses õppega 
artiklis 18 loetletud osalevate riikide 
vahel. See liikuvus võib toimuda 
noortevahetustena ja vabatahtliku tööna 
Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu, 
sealhulgas ettevalmistavate külastuste ja 
järelkohtumistena;
(b) noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides osalevate 
inimeste ja noortejuhtide liikuvust. See 
liikuvus võib toimuda koolitusmeetmete ja 
võrgustike loomise ning vajalike 
võtmepädevuste omandamiseks 
läbiviidavate seminaride vormis.
2. Kõnealuse meetmega toetatakse ka 
noorte, noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides osalevate 
inimeste ja noortejuhtide rahvusvahelist 
liikuvust kolmandatesse riikidesse ja 
kolmandatest riikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 c
Inimeste õppimisega seotud liikuvus

1. Inimeste õppimisega seotud liikuvusega 
toetatakse:
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(a) noorte liikuvust mitteformaalsetes ja 
informaalsetes õppetegevustes osalevate 
riikide vahel, nagu artiklis 18 osutatud. 
Selline liikuvus võib toimuda 
noortevahetuste ja vabatahtliku tegevuse 
teel Euroopa vabatahtliku teenistuse abil;
(b) noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides tegevate 
inimeste ja noortejuhtide liikuvust. Selline 
liikuvus võib võtta koolitus- ja 
võrgustikumeetmete kuju;
(b a) (uus) ebasoodsas olukorra olevate 
ja/või alaesindatud rühmade juurdepääsu 
ELi liikuvusprogrammidele, haridusele ja 
noorte meetmetele.
2. Kõnealune tegevus toetab ka noorte, 
noorsootöös või noorteorganisatsioonides 
osalevate inimeste ja noorteliidrite 
rahvusvahelist liikuvust kolmandatesse 
riikidesse ja kolmandatest riikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 d
Innovatsioonile ja headele tavadele 

suunatud koostöö
1. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostööga toetatakse:
(a) noortevaldkonnas osalevate 
organisatsioonide vahelisi strateegilisi 
partnerlusi, mille eesmärk on välja 
töötada ja rakendada ühisalgatusi, 
sealhulgas noortealgatusi ja 
kodanikuprojekte ning edendada 
kodanikuaktiivsust, demokraatias 
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osalemist ja ettevõtlust, vastastikuse õppe 
ja kogemuste vahetuse kaudu;
(b) uuenduslike lähenemisviiside 
väljatöötamise ja rakendamise projekte 
noorsootöö valdkonnas;
(c) interaktiivse ja vastastikuse õppe 
võimalusi vahetusprogrammide, 
seminaride, noorsoo- ja vabatahtlikku 
tööd käsitlevate konverentside vormis 
eesmärgiga vahetada kogemusi ja 
parimaid tavasid;
(d) ettevõtete ja institutsioonide 
riikidevahelisi partnerlusi 
noortevaldkonnas;
(e) IT-tugisüsteeme noortevaldkonnas, 
mis võimaldavad vastastikust õpet, 
teadmistel põhinevat noorsootööd ja 
parimate tavade vahetamist.
2. Lisaks sellele toetatakse meetmega 
noortevaldkonnas ka arengut, suutlikkuse 
tõstmist ja teadmiste vahetust partnerluste 
kaudu liidu ja kolmandate riikide, eriti 
naaberriikide vahel, eelkõige vastastikuse 
õppe kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 d
Innovatsioonile ja headele tavadele 

suunatud koostöö
1. Innovatsioonile ja headele tavadele 
suunatud koostööga toetatakse:
(a) noortevaldkonnas osalevate 
organisatsioonide vahelisi strateegilisi 



PE494.656v02-00 84/105 AM\911593ET.doc

ET

partnerlusi, mille eesmärk on välja 
töötada ja rakendada ühisalgatusi, 
sealhulgas noortealgatusi ja 
kodanikuprojekte ning edendada 
kodanikuaktiivsust, demokraatias 
osalemist ja ettevõtlust, vastastikuse õppe 
ja kogemuste vahetuse kaudu;
(b) IT-tugisüsteeme noorsoovaldkonnas ja 
vastastikuse õppimise, teadmistepõhise 
noorsootöö ja parimate tavade vahetamise 
võimaldamist.
2. Kõnealune tegevus toetab ühtlasi 
arengut, suutlikkuse suurendamist ja 
teadmiste vahetust noorsoovaldkonnas 
partnerluste abil liidu ja kolmandate 
riikide vahel, eelkõige naabermaadega ja 
muuhulgas vastastikuse õppimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 e
Poliitikavaldkonna reformi toetamine

1. Poliitikavaldkonna reformi toetamine 
hõlmab tegevusi, mis on seotud 
järgmisega:
(a) liidu poliitilise tegevuskava elluviimine 
noortevaldkonnas, kasutades avatud 
koordineerimismeetodit;
(b) liidu tunnustamis- ja läbipaistvuse 
töövahendite, eelkõige noortepassi 
(Youthpass) rakendamine osalevates 
riikides ning toetus üleeuroopalistele 
võrgustikele ja Euroopa noorte 
valitsusvälistele organisatsioonidele;
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(c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 
sidusrühmadega noortevaldkonnas, 
sealhulgas noortega toimuv 
struktureeritud dialoog;
(d) Euroopa noortefoorum, noorsootöö 
arengu uurimiskeskused (SALTO) ning 
Eurodeski võrgustik.
2. Selle meetmega toetatakse ühtlasi 
poliitilist dialoogi kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Or. de

Muudatusettepanek 248
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 e 
Poliitikavaldkonna reformi toetamine

1. Poliitikavaldkonna reformi toetamine 
hõlmab tegevusi, mis on seotud 
järgmisega:
(a) liidu poliitilise tegevuskava elluviimine 
noorsoovaldkonnas, kasutades avatud 
koordineerimismeetodit;
(b) liidu tunnustamis- ja läbipaistvuse 
töövahendite, eelkõige noortepassi 
(Youthpass) rakendamine osalevates 
riikides ning toetus üleeuroopalistele 
võrgustikele ja Euroopa noorte 
valitsusvälistele organisatsioonidele;
(c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 
sidusrühmadega noortevaldkonnas, 
sealhulgas noortega toimuv 
struktureeritud dialoog;
(d) Euroopa noortefoorum, noorsootöö 
arendamise uurimiskeskused ja Eurodeski 
võrgustik.
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Or. en

Muudatusettepanek 249
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Eakad, aktiivsena vananemine ja 

elukestev õpe
Kooskõlas üldeesmärgiga töötab 
programm hariduse ja koolituse 
valdkonnas välja eriprogrammi „Tegusad 
eakad”, mille eesmärgiks on toetada 
eakate organisatsioone ning eakate 
ühinguid, ühendusi ja institutsioone, kes 
on võtnud ülesandeks edendada eakate 
piiriülest vahetust, toetada nende panust 
aktiivsesse kodanikuühiskonda ning viia 
koos kohalike, piirkondlike ja riiklike 
asutustega ellu põlvkondadesõbraliku 
Euroopa idee põlvkondadesõbralikes 
linnades ja kogukondades.
Lisaks sellele on tegu toetusprogrammiga, 
et rakendada eakaid Euroopa 
kodakondsuse vaimus kogu Euroopas ja 
mõista vananeva Euroopa vajadusi, et 
leida uuenduslikke lahendusi, mis 
edendavad kogu Euroopas piiriüleselt 
aktiivsena vananemise eluviisi ning 
solidaarsust ja põlvkondadevahelist 
dialoogi – kõike seda aktiivsena 
vananemise Euroopa aasta ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
konkreetse, kestliku tulemusena.
Programm „Tegusad eakad” loob 
koguprogrammi „EUROOPA 
GENERATSIOON” raames võimalusi, 
millega kaasata eakate organisatsioone 
alates kohalikust ja piirkondlikust 
tasandist paremini täisväärtusliku 
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eluperioodi pikendamist käsitleva 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
käegakatsutavasse, kodanikulähedasse 
rakendamisse, et arendada ühiselt ja 
praktilisele rakendamisele suunatult 
põlvkondadesõbraliku Euroopa ideed 
Euroopa 2020. aasta strateegia osana.
See toetab Euroopa aktiivsena 
vananemise ja demograafiliste muutuste 
liitu, et pakkuda kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele foorum, mille 
raames töötavad nad 2020. aastani koos 
eakate organisatsioonide ja ELiga välja 
uuenduslikke lähenemisi 
põlvkondadesõbraliku Euroopa jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada sotsiaalset kaasatust, võrdseid 
võimalusi ja tervist tugevdavaid tegevusi 
spordis suurema osalemise kaudu;

(c) edendada vabatahtlikke tegevusi 
spordis ja samuti sotsiaalset kaasatust, 
võrdseid võimalusi ja tervist tugevdavaid 
tegevusi spordis suurema osalemise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada sotsiaalset kaasatust, võrdseid 
võimalusi ja tervist tugevdavaid tegevusi 

(c) edendada sotsiaalset kaasatust, võrdseid 
võimalusi ja tervist tugevdavaid tegevusi
vabatahtlike tegevuste ja spordis suurema 
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spordis suurema osalemise kaudu; osalemise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) 16 741 738 000 eurot haridus- ja 
koolitusvaldkonnale, millest vähemalt 
[xxx] eurot noorsoovaldkonnale, nagu on 
osutatud artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 10 b;

Or. de

Muudatusettepanek 253
Olle Ludvigsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. tagamaks et sidusrühmade ja 
toetusesaajate põhikategooriatele 
eraldatud vahendite tase ei väheneks 
allapoole taset, mis on tagatud elukestva 
õppe programmi, programmi „Aktiivsed 
noored” ja Erasmus Mundus programmi 
2007−2013 taset, toimub rahaliste 
vahendite eraldamine peamistele 
haridussektoritele järgmiselt: 
kõrgharidus: 25%; kutseharidus ja -
koolitus ning täiskasvanuharidus: 22% , 
millest 7% eraldatakse 
täiskasvanuharidusele; kooliharidus: 7% 
ja noored: 7%.

Or. sv
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Muudatusettepanek 254
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 255
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikli 6 lõikes 1 osutatud 
kolme meetmeliigi oodatava lisaväärtusega 
ja kriitilise massi, koondumise, tõhususe 
ning tulemuslikkuse põhimõtetega 
eraldatakse artikli 13 lõike 1 punktis a 
näidatud summa orienteeruvalt järgmiselt:

3. Kooskõlas artikli 6 lõikes 1 ja 
artiklis 10 b osutatud kolme meetmeliigi 
oodatava lisaväärtusega ja kriitilise massi, 
koondumise, tõhususe ning tulemuslikkuse 
põhimõtetega eraldatakse artikli 13 lõike 1 
punktis a näidatud summa orienteeruvalt 
järgmiselt:
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Or. de

Muudatusettepanek 256
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikli 6 lõikes 1 osutatud 
kolme meetmeliigi oodatava 
lisaväärtusega ja kriitilise massi, 
koondumise, tõhususe ning 
tulemuslikkuse põhimõtetega eraldatakse 
artikli 13 lõike 1 punktis a näidatud 
summa orienteeruvalt järgmiselt:

3. Vastavalt käesoleva määruse artikli 13 
lõike 1 punktile a ei tehta programmi 
rakendamisel peamistele haridus- ja 
koolitussektoritele ja elukestvale õppele 
eraldisi väiksemas ulatuses kui:

- kõrgharidus: 25%
- kutseharidus ja -koolitus: 15%
- kooliharidus: 7%
- täiskasvanuharidus: 5%
- eakate haridus: 3%

Or. de

Muudatusettepanek 257
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− [4 %] sellest summast eraldatakse 
poliitilise reformi toetamisele;

− [4%] sellest summast eraldatakse 
poliitilise reformi ja suutlikkuse 
suurendamise toetamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 258
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt lõike 1 punktile a ei tehta 
programmi rakendamisel peamistele 
haridus- ja koolitussektoritele eraldisi 
väiksemas ulatuses kui:
– kõrgharidus: [30%];
– kutseharidus ja -koolitus: [20%];
– kooliharidus: [12%];
– täiskasvanuharidus: [7%];
– noored: [12%].

Or. de

Muudatusettepanek 259
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 1 
punkti a kohaselt ei põhjusta programmi 
rakendamine põhilistele haridus- ja 
koolitussektoritele ning noortesektorile 
eraldamist vähem kui:
– kõrgharidusele: [37%]
– kutseharidusele ja -koolitusele: [22%]
– kooliharidusele: [10%]
– täiskasvanuharidusele: [3%]
– noortele: [10%]

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Malika Benarab-Attou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Piisavalt rahalisi vahendeid 
eraldatakse partnerluspõhimõtte tõhusaks 
rakendamiseks ja sotsiaalpartnerite ning 
programmi meetmete rakendamises 
otseselt või kaudselt kaasatud 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse ja pädevuse suurendamise 
meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi rahaliste vahendite arvel 
võidaks katta ka ettevalmistamise, 
järelevalve, kontrolli, auditi ja hindamise 
kulud, mis on nõutavad programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks; eelkõige uuringud, 
asjatundjate kohtumised, info- ja 
kommunikatsioonimeetmed, muu hulgas 
korporatiivne kommunikatsioon, Euroopa 
Liidu poliitilised prioriteedid, kui need on 
seotud selle määruse üldeesmärkidega, 
IT-kulud fookusega infotöötlemisel ja -
vahetusel koos kõigi muude tehniliste ja 
haldusabikuludega, mis komisjonile 
programmi juhtimisel tekivad.

4. Programmi rahaliste vahendite arvel 
võidaks katta ka ettevalmistamise, 
järelevalve, kontrolli, auditi ja hindamise 
kulud, mis on nõutavad programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks ning partnerluspõhimõtte 
austamiseks; eelkõige uuringud, 
asjatundjate ja sidusrühmade kohtumised, 
info- ja kommunikatsioonimeetmed, IT-
kulud fookusega infotöötlemisel ja -
vahetusel koos kõigi muude tehniliste ja 
haldusabikuludega, mis komisjonile 
programmi juhtimisel tekivad.

Or. en
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Muudatusettepanek 262
Jutta Steinruck

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 hallatavad artikli 6 
lõike 1 punktis a ja artikli 10 b 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.

Or. de

Muudatusettepanek 263
Sari Essayah

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 hallatavad artikli 6 
lõike 1 punktis a ja artikli 10 b 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. Strateegiliseks 
partnerluseks eraldatud vahendid, millele 
osutatakse artikli 8 lõike 1 punktis a ja 
artikli 10 d lõike 1 punktis a, mille peab 
välja valima ja mida peab haldama riiklik 
agentuur, eraldatakse kriteeriumide 
alusel, mille komisjon määratleb 
kooskõlas uurimismenetlusega, millele 
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osutatakse artikli 30 lõikes 2. Kõnealused 
valemid peaksid niivõrd, kuivõrd võimalik 
olema neutraalsed liikmesriikide eri 
haridus- ja koolitussüsteemide suhtes, 
peaksid vältima liikmesriikidele ühest 
aastast teise eraldatava iga-aastase 
eelarve olulist vähendamist ja peaksid 
viima miinimumini eraldatavate
stipendiumide taseme ülemäärased 
tasakaalunihked.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) peamiste haridus- ja koolitussektorite, 
noorte ja spordiga seotud rahaliste 
vahendite jaotamine eesmärgiga tagada 
programmi lõpuks rahaliste vahendite 
eraldamine ulatuses, mis tagab 
märkimisväärse süsteemse mõju.

Or. de

Muudatusettepanek 265
Emer Costello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 266
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab programmi 
lõpphinnangu Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele hiljemalt 30. juuniks 2022. 
aastal.

Or. de

Muudatusettepanek 267
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega programmi toetatud 
meetmetega seotud teabe, 
avalikustamismaterjalide ning 
järelmeetmete levitamise, samuti eelneva 
elukestva õppe programmi ning 
programmide Erasmus Mundus ja 
„Aktiivsed noored” tulemuste levitamise.

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega kõikide programmi 
toetatud meetmete ja tegevustega seotud 
teabe, avalikustamismaterjalide ning 
järelmeetmete levitamise, samuti eelneva 
elukestva õppe programmi ning 
programmide Erasmus Mundus ja 
„Aktiivsed noored” tulemuste levitamise.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Higher Education” seostub 
igat liiki kõrgharidusega Euroopas ja kogu 
maailmas;

– „Kõrgharidus” seostub igat liiki 
kõrgharidusega Euroopas ja kogu 
maailmas;

Or. de

Muudatusettepanek 269
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Higher Education” seostub 
igat liiki kõrgharidusega Euroopas ja kogu 
maailmas;

– „Põlvkond Erasmus” seostub igat liiki 
kõrgharidusega Euroopas ja kogu 
maailmas;

Or. de

Muudatusettepanek 270
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Training” seostub
kutsehariduse ja -koolituse ning 
täiskasvanuharidusega;

– „Kutseharidus ja -koolitus” on seotud
kutsehariduse ja -koolitusega;

Or. de

Muudatusettepanek 271
Martin Kastler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Training” seostub 
kutsehariduse ja -koolituse ning 
täiskasvanuharidusega;

– „Põlvkond Leonardo” seostub 
kutsehariduse ja -koolituse ning 
täiskasvanuharidusega;

Or. de

Muudatusettepanek 272
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Täiskasvanuharidus” seostub 
täiskasvanute õppega.

Or. de

Muudatusettepanek 273
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Schools” seostub 
kooliharidusega;

– „Koolid” seostub kooliharidusega;

Or. de

Muudatusettepanek 274
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Schools” seostub 
kooliharidusega;

– „Põlvkond Comenius” seostub 
kooliharidusega;

Or. de

Muudatusettepanek 275
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Youth Participation” seostub 
mitteformaalse noorteharidusega.

– „Noorte osalus” seostub mitteformaalse 
noorteharidusega.

Or. de

Muudatusettepanek 276
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Erasmus Youth Participation” seostub 
mitteformaalse noorteharidusega.

– „Euroopa generatsioon <36 – Tegusad 
noored” seostub mitteformaalse 
noorteharidusega.

Or. de

Muudatusettepanek 277
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – taane 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „Sport” seostub tegevusega 
spordivaldkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 278
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „Euroopa generatsioon 55+ –
Tegusad eakad” seostub eakate 
haridusega ja eakate liikuvusega 
väljaspool tööturgu.

Or. de

Muudatusettepanek 279
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmis võivad osaleda kõik avaliku 
sektori ja erasektori asutused, mis 
tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
rohujuure spordi valdkonnas.

1. Programmis võivad osaleda kõik avaliku 
sektori või erasektori asutused, mis 
tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordi valdkonnas. Artikli 10 c lõike 1 
punkti a ja artikli 10 d lõike 1 punkti a 
puhul on programm ühtlasi mõeldud 
toetama noorterühmi, mis on tegevad 
noorsootöös, kuid mitte tingimata 
noorteorganisatsiooni raames.

Or. en



PE494.656v02-00 100/105 AM\911593ET.doc

ET

Muudatusettepanek 280
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmis võivad osaleda kõik avaliku 
sektori ja erasektori asutused, mis 
tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
rohujuure spordi valdkonnas.

1. Programmis võivad osaleda kõik avaliku 
sektori ja erasektori asutused, 
organisatsioonid, kirikud, tööturu 
osapooled, ettevõtjad, eelkõige VKEd ning 
mitteformaalsed rühmad, mis tegutsevad 
haridus-, koolitus-, noorsoo- ja rohujuure 
spordi valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 281
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et võimaldada programmis 
osaleda inimestel, kellel on eriti palju 
probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 
sooliste, füüsiliste, psühholoogiliste, 
geograafiliste, majanduslike ja 
kultuuriliste põhjuste tõttu.

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et edendada erivajadustega 
või väheste võimalustega inimeste 
sotsiaalset kaasatust ja osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et võimaldada programmis 
osaleda inimestel, kellel on eriti palju
probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 
sooliste, füüsiliste, psühholoogiliste, 
geograafiliste, majanduslike ja kultuuriliste 
põhjuste tõttu.

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et edendada sotsiaalset 
kaasatust ja programmis osalemist
inimestele, kellel on erivajadused, vähem 
võimalusi ja probleeme hariduslike, 
sotsiaalsete, sooliste, füüsiliste, 
psühholoogiliste, geograafiliste, 
majanduslike ja kultuuriliste põhjuste tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 283
Malika Benarab-Attou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et võimaldada programmis 
osaleda inimestel, kellel on eriti palju 
probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 
sooliste, füüsiliste, psühholoogiliste, 
geograafiliste, majanduslike ja kultuuriliste 
põhjuste tõttu.

2. Programmi rakendamisel teevad 
komisjon ja liikmesriigid suuri 
jõupingutusi, et võimaldada programmis 
osaleda alaesindatud või ebasoodsas 
olukorras olevatel inimestel ja 
erivajadustega inimestel, kellel on eriti 
palju probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 
etniliste, sooliste, füüsiliste, vaimsete, 
psühholoogiliste, geograafiliste, 
majanduslike ja kultuuriliste põhjuste tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Haldustoimingute kättesaadavust ja 
läbipaistvust käsitatakse programmi 
kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamisel 
väga oluliste näitajatena.

Or. de

Muudatusettepanek 285
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmiga toetatakse koostööd 
kolmandatest riikidest pärit partneritega, 
eelkõige naaberriikidest pärit partnerite 
osalemist artiklites 6 ja 10 viidatud 
meetmetes.

3. Programmiga toetatakse koostööd 
kolmandatest riikidest pärit partneritega, 
eelkõige naaberriikidest pärit partnerite 
osalemist artiklites 6, 10 ja 10 b viidatud 
meetmetes.

Or. de

Muudatusettepanek 286
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas määruses võib termin 
„riigi ametiasutus” viidata ühele või 
mitmele riiklikule ametiasutusele 
vastavalt riigisisestele õigusaktidele ja 
tavadele.

Or. de
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Muudatusettepanek 287
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed, et kõrvaldada juriidilised ja 
administratiivsed takistused programmi 
nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas 
viisade väljastamiseks.

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 
meetmed, et kõrvaldada juriidilised ja 
administratiivsed takistused programmi 
nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas 
viisade väljastamisega seotud halduskorra 
lihtsustamine.

Or. de

Muudatusettepanek 288
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolme kuu jooksul selle määruse 
jõustumisest nimetab riigi ametiasutus ühe 
koordineeriva asutuse, mida edaspidi 
nimetatakse riiklikuks ametiks. Riigi 
ametiasutus esitab komisjonile asjakohase 
eelneva vastavushindamise selle kohta, et 
riiklik amet vastab määruse nr XX/2012 
artikli 55 lõike 1 punkti b alapunkti vi ja 
artikli 57 lõigetele 1, 2 ja 3 ning 
delegeeritud määruse nr XX/2012 
artiklile X, samuti liidu riiklikele ametitele 
kohalduvate sisekontrollistandardite 
nõuetele ja projektitoetuste programmi 
haldamise eeskirjadele.

3. Kolme kuu jooksul selle määruse 
jõustumisest nimetab riigi ametiasutus ühe 
koordineeriva asutuse või asutused, mida 
edaspidi nimetatakse riiklikuks ametiks. 
Riigi ametiasutus esitab komisjonile 
asjakohase eelneva vastavushindamise 
selle kohta, et riiklik amet vastab määruse 
nr XX/2012 artikli 55 lõike 1 punkti b 
alapunkti vi ja artikli 57 lõigetele 1, 2 ja 3 
ning delegeeritud määruse nr XX/2012 
artiklile X, samuti liidu riiklikele ametitele 
kohalduvate sisekontrollistandardite 
nõuetele ja projektitoetuste programmi 
haldamise eeskirjadele.

Or. de

Muudatusettepanek 289
Jutta Steinruck
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas määruses võib termin 
„riiklik amet” viidata ühele või mitmele 
riiklikule ametile vastavalt riigisisestele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. de

Muudatusettepanek 290
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võidakse lõike 2 
punktis b osutatud valimis- ja toetuse 
andmise otsuseid strateegilistele 
partnerlustele tsentraliseerida, kui nii 
otsustatakse kooskõlas artikli 30 lõikes 2 
osutatud uurimismenetlusega ja ainult 
erijuhtudel, kui selliseks 
tsentraliseerimiseks on selged põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklik amet võimaldab kohalikel ja 
piirkondlikel omavalitsustel ning 
sidusrühmadel osaleda projekti 
läbiviimise kavandamisel ja järelevalves.
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