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Muudatusettepanek 35
Rachida Dati

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) 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 ja selle hindamis-
ja seirevahendeid täiustaksid.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning mitte 
kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada seire- ja hindamismeetmeid, 
eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu.

Muudatusettepanek 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vajadus muuta Euroopa 
hariduspoliitika ning varasemate 
programmide „Elukestev õpe”, „Aktiivsed 
noored”, „Leonardo da Vinci”, 
„Comenius”, „Erasmus”, „Grundtvig” 
edu püsivaks nõuab programmidele 
viitavate nimede säilitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 ning põhiõiguste harta 
artiklite 21 ja 23 kohaselt edendatakse 
programmiga naiste ja meeste võrdsust, et 
võidelda soo, rassi, etnilise päritolu, usu 
või tõekspidamiste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastu. Selline 
edasipüüdlik taotlus tuleb üle kanda 
konkreetsetesse seire- ja 
hindamistegevustesse tagamaks, et 
programmi rakendatakse nimetatud 
eesmärkidega kooskõlas. 

Or. fr

Selgitus

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning et mitte 
kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada seire- ja hindamismeetmeid, 
eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu.

Muudatusettepanek 38
Vicky Ford

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 

(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 
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rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis.

rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 
nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 
tingimustel laenu magistriõpinguteks 
mõnes muus osalevas riigis. See ei tohiks 
siiski kattuda Marie Curie programmiga 
raamprogrammi Horisont 2020 raames.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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) 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.
Kõnealust poliitikat tuleks programmi 
raames toetada ja käsitleda seda 
prioriteetsena. Kuna kutseharidus ja 
koolitus mängivad teaduse ja 
innovatsiooni jaoks soodsate tingimuste 
kujundamisel keskset rolli, on selle osa 
esiletoomine veel eriliselt huvipakkuv. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 41
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) On äärmiselt tähtis, et programm 
toetaks elukestvuse mõõdet ning 
mitteformaalse hariduse teel omandatud 
peamiste ja erialadevaheliste pädevuste ja 
oskuste tunnustamist, et tugevdada 
õppimise üksteist täiendavaid eesmärke 
nagu kodanikuaktiivsus, sotsiaalne 
kaasatus ja tööalane konkurentsivõime. 
Seetõttu on oluline näha õppimist laias 
mõttes, hõlmates ka ametiühingute, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
instituutide, kodanikuühiskonna ja 
tööandjate poolt läbi viidavat õpet. 
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Programm peaks tagama laia valiku õpet 
ja koolitust läbi viivate organisatsioonide 
toetamise ja osaluse.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tugevdada tuleb koostööd 
programmi ja 
kodanikuühiskonnaorganisatsioonide 
vahel haridus-, koolitus-, noorsoo- ja 
spordivaldkonnas riikide ja Euroopa 
tasandil. On väga tähtis saavutada 
elukestva õppe strateegiate ja poliitika 
kujundamisel laiapõhjaline osalus. 
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Huvirühmade mõtete ja murede kõigil 
tasanditel arvesse võtmisel on kesksel 
kohal kodanikuühiskond, mis on aluseks 
liidu ja selle kodanike vahelisele tihedale 
dialoogile Euroopa elukestva õppe 
reaalsuseks muutmise nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Krišjānis Kariņš

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. Noortele 
üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -
koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 
muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 
tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada 
nende tööalast konkurentsivõimet Euroopa
majanduses; samuti soodustab see tööjõu 
liikuvust.

Or. lv

Muudatusettepanek 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 46
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 
programmi raames elluviidavad meetmed 
annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 
tagada liikmesriikide meetmete 
vastastikune täiendatavus kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 167 lõikega 4, iseäranis kultuuri, 
teadusuuringute, tööstus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 
välissuhete valdkonnas. Sellist tagatist 
saab anda asjakohaste hindamis- ja 
seirevahendite arendamise kaudu.

Or. fr
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Selgitus

Selleks et tagada programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning mitte 
kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada seire- ja hindamismeetmeid, 
eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu.

Muudatusettepanek 47
Kent Johansson, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. mitteformaalne koolitus –
organiseeritud protsess, mis annab 
inimestele võimaluse arendada enda muid 
väärtusi, oskusi ja pädevusi kui need, 
mida arendatakse formaalse haridus- ja 
koolitussüsteemi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. toetus poliitikavaldkonna reformile –
meede, mille eesmärk on toetada ning 
soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 
moderniseerimist liikmesriikidevahelise 
koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 
avatud koordineerimismeetodi abil, 
sealhulgas struktureeritud dialoogi kaudu 
kodanikuühiskonna, mitteformaalset 
koolitust pakkuvate organisatsioonide ja 
noorteorganisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö, 
noorte koolitus), mida viivad ellu noored 
kas üksikult või üheskoos ja mida 
iseloomustab mitteametlik 
koolitussüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. struktureeritud dialoog – platvormid 
ja foorumid tagamaks valitsusväliste 
organisatsioonide ja teiste huvirühmade 
panus strateegiate ja poliitikate 
sõnastamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nende rõhuasetus pikaajalistele 
mõjudele ning see, kui need põhinevad 
võimaluse korral empiirilistele analüüsile. 

Or. en

Muudatusettepanek 54
Kent Johansson, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi eesmärk on luua 
hästitoimivad ja tõhusad elukestva õppe 
struktuurid, mille tuumaks on parimad 
tavad ja empiirilised uuringud ning mis 
hõlmavad elukestvat õpet mitmesuguste 
formaalsete ja mitteformaalsete pakkujate 
juures olemasolevates süsteemides ning 
tugevdades soodsat suhtumist õppimisse 
kogu elu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suurendada üle 35-aastaste inimeste 
osalust elukestvas õppes;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) muuta elukestev õpe kõigi jaoks 
tegelikkuseks.

Or. en



PE491.165v01-00 14/31 AM\904629ET.doc

ET

Muudatusettepanek 57
Rachida Dati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– osalejate osakaal, kes on parandanud 
võtmepädevusi ja/või oskusi, mis on 
vajalikud nende tööalase konkurentsivõime 
jaoks, mida mõõdetakse objektiivsete 
kriteeriumite alusel, nt tööhõive määr üks 
aasta pärast õpingute lõpetamist või 
õppekava raames tööalases tegevuses 
osalejate määr;

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning mitte 
kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada seire- ja hindamismeetmeid, 
eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. See ei tohiks põhineda üksnes 
subjektiivsetel avaldustel, vaid sinna tuleks kaasata võimalikult palju objektiivseid 
mõõtmiselemente.

Muudatusettepanek 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – esimene taane – teine alltaane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– noorte osalejate osakaal, kes kinnitavad, 
et on paremini ette valmistatud osalemiseks 
ühiskondlikus ja poliitilises tegevuses;

– noorte osalejate osakaal, kes kinnitavad, 
et on paremini ette valmistatud osalemiseks 
ettevõtluses, ühiskondlikus või poliitilises 
tegevuses;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatus

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 
vabahariduslik ja mitteametlik õpe ja 
oskuste arendamine, moderniseerimist 
ning üleeuroopalist koostööd 
noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 
poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 
läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 
ning heade tavade levitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatus

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, keskendudes eriti 
kutseõppele ja -koolitusele, 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;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tõhustada koolitust Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimele vajalike vanade ja 
uute oskuste taastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 5 – punkt e – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– seotud näitaja: osalejate osakaal, kes on 
parandanud oma keeleoskust, mida 
mõõdetakse peamiselt objektiivsete 
kriteeriumite alusel, nt head testide 
tulemused;

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning mitte 
kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada seire- ja hindamismeetmeid, 
eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. See ei tohiks põhineda üksnes 
subjektiivsetel avaldustel, vaid sinna tuleks kaasata võimalikult palju objektiivseid 
mõõtmiselemente.

Muudatusettepanek 63
Vicky Ford

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

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste õppimisega seotud liikuvus, (a) inimeste õppimisega seotud liikuvus, 
k.a praktikakohtade kaudu,

Or. en

Muudatusettepanek 65
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konkreetseid Jean Monnet’ meetmeid 
on kirjeldatud artiklis 10.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 66
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 
üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 
kaasatud noorte piiriülest liikuvust 
programmis osalevate riikide vahel, mida 
mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 
toimuda õppena partnerasutuses, 
töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, muuhulgas
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks võidakse 
toetada üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3, kuid ainult 
pärast seda, kui on võetud piisavalt 
arvesse kattumisi Marie Curie 
programmiga raamprogrammi Horisont 
2020 raames;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Rachida Dati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Tähtajalised töölepingud ja rahvusvahelised vabatahtlikud programmid ettevõttes tuleb 
kaasata üliõpilaste ja praktikantide liikuvuse viiside hulka.

Muudatusettepanek 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kõrghariduse, kutsekoolituse ja
täiskasvanuhariduse 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;

Or. sv

Muudatusettepanek 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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, 

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, 
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töökogemuse omandamisel välismaal või 
noortetegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

töökogemuse omandamisel välismaal või 
tegevuses osalemisena, eelkõige 
vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 
magistrikraadi omandamiseks toetatakse 
üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 
viidatakse artikli 14 lõikes 3;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. See meede toetab liikuvust hariduse 
ja koolituse nimel elukestva õppe raames, 
et levitada kõiki oskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
hariduse, koolituse, oskuste arendamise
ja/või noorsootegevuse valdkondades või 
muudes asjakohastes valdkondades 
tegutsevate organisatsioonide vahel, mis 
töötavad välja ühisalgatusi ning 
edendavad kogemuste ja oskusteabe 
vahetusi; 

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) piiriülest koostööd, mis keskendub 
tunnustamisele ja toetamisele, mis on 
suunatud pikaajalise süstemaatilise mõju 
saavutamisele, kaasajastades või 
mitmekesistades haridus- ja 
koolitussüsteeme, hõlmates ametlikke ja 
mitteametlikke organisatsioone, 
ettevõtteid ja kodanikuühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Rachida Dati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Hariduse puhul kulutatakse palju aega õppekava sisule ja viisidele, kuidas seda õpetada. 
Haridusasutuste koostöö peab võimaldama ka innovatiivsete õppimismeetodite 
väljatöötamist.
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Muudatusettepanek 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) võrgustikke ja liitusid kunstide ja 
käsitööoskuste ning kultuuripärandi 
säilitamise tegevuste oskuste 
koolitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) elukestvat koolitust karjääri 
kujundamise tagamiseks ning 
tööhõivevõimaluste parandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. See meede võib hõlmata ka 
haldustoetust elukestva õppe, ametliku ja 
mitteametliku koolituse valdkonnas 
tegutsevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamiseks, pöörates 
erilist tähelepanu noortele.
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Or. en

Muudatusettepanek 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

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-, koolitus- ning 
noorsoo- ja kultuurivaldkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ meetmete eesmärgid on:
(a) Euroopa lõimumisõpetuse ja 
uurimistöö edendamine kogu maailmas 
akadeemikutest spetsialistide, õppijate ja 
kodanike hulgas, muu hulgas Jean 
Monnet’ õppetoolide loomise kaudu ning 
teiste akadeemiliste meetmete abil ja 
kõrgkoolide teiste teadmuspõhiste 
meetmete toetamine;
(b) Euroopa lõimumise valdkonnas 
aktiivselt tegutsevate akadeemiliste 
asutuste või ühenduste toetamine ja Jean 
Monnet’ tipptaseme tunnistuse toetamine;
(c) järgmiste Euroopa huvides tegutsevate 
akadeemiliste asutuste toetamine:
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i) Euroopa Ülikooli instituut Firenzes;
ii) Euroopa Kolledž (Brugge ja Natolini 
ülikoolilinnakud);
(d) akadeemilise maailma ja poliitika 
kujundajate vahelise, liidu poliitika 
põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu 
ning kogemuste vahetamise 
soodustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jean Monnet’ meetmed Euroopa haridus ning Jean Monnet’ 
meetmed

Or. en

Muudatusettepanek 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) Euroopa Avaliku Halduse Instituut 
Maastrichtis;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) Euroopa Õiguse Akadeemia Trieris;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii c) Euroopa Eripedagoogika Arendamise 
Agentuur Middelfartis;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii d) Euroopa Koolituse Rahvusvaheline 
Keskus (CIFE) Nices;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c – sissejuhatus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 85
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetada sportlikku tegevust ja 
koolitust seoses tervisliku ja aktiivse 
vananeva ühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mitut Euroopa riiki hõlmavate 
mitteäriliste Euroopa spordisündmuste 
toetamine;

(b) mitut Euroopa riiki hõlmavate 
mittetulunduslike Euroopa 
spordisündmuste toetamine massispordi 
tasandil;

Or. de

Muudatusettepanek 87
Kent Johansson, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) dialoog asjaomaste Euroopa 
sidusrühmadega.

(e) dialoog asjaomaste Euroopa 
sidusrühmadega, k.a ettevõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetatavad tegevused suurendavad
vajaduse korral lisarahastamise mõjujõudu 
läbi kolmandate pooltega (nt eraettevõtted) 
sõlmitavate partnerluslepingute.

2. Toetatavad tegevused võivad vajaduse 
korral suurendada lisarahastamise 
mõjujõudu läbi kolmandate pooltega (nt 
eraettevõtted) sõlmitavate 
partnerluslepingute.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 7% kogu eraldisest määratakse 
mitteformaalsele koolitusele.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson
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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 järgmisel 
protsentuaalse jaotuse järgi: 
kõrgharidusele 25%; kutseharidusele ja 
koolitusele ning täiskasvanuharidusele 
22%, millest 7% eraldatakse 
täiskasvanuharidusele; kooliharidusele 
7% ja noortele 7%.

Or. sv

Muudatusettepanek 91
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Projektide käigus saadud 
empiirilised tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

– „Erasmus Life Long Learning” seostub 
Euroopa tööstusharude ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon ja liimesriigid tagavad 
programmis osalejatele soolise 
võrdõiguslikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Kent Johansson, Hannu Takkula

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 ja tõhusaks toimimiseks, 
sealhulgas viisade väljastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Riiklik amet võimaldab kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel ning 
huvirühmadel osaleda projektide 
rakendamise ja seire kujundamises.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale artikli 30 lõikes 1 osutatud 
komiteele nimetab programm nõuandva 
kogu, et saavutada erinevatele 
eesmärkidele ja valdkondadele kohaldatav 
minimaalne ühine rakendusraamistik. 
Kogu koosneb iga liikmesriigi ühest 
esindajast ning 10 kuni 15 ELi tasandi 
huvirühmade organisatsioonide, näiteks 
kodanikuühiskonna, 
noorteorganisatsioonide ja mitteformaalse 
koolituse pakkujate esindajast. Kogu 
juhatab komisjon ning osalejad 
nimetatakse liikmesriikide poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – esimene b lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamisel on komisjoni 
eesmärk luua kasutajasõbralik raamistik 
selgete, kiirete ja vähest vaeva nõudvate 
menetlustega, lihtsate reeglite, suuniste ja 
teavitamisega. Kogu programmi 
rakendamise vältel peab riiklikul tasandil 
olema üldsusele kättesaadav läbipaistev 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses. Komitee koosseisu 
kujundamisel püüeldakse soolise 
tasakaalu poole.

Or. en


