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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa projektil ja Euroopa 
arengul on etendada oluline roll kriisi 
ületamisel ja Euroopa jätkusuutliku 
majanduskasvu teele tagasi viimisel, 
tuginedes kogemustele, mille on andnud 
üle 50 aasta ühiseid püüdlusi, 
koostöötahe, rahvaid ja riike ületav 
koostöö, koormuse jagamine ja 
enamarenenute abi ebasoodsamas 
olukorras olijatele. Koos täiendavate 
sündmuste ja tundmustega moodustavad 
kõik need tegurid kokku Euroopa vaimu, 
mis on lisaks majanduslikule ja 
sotsiaalsele koostööle Euroopa, s.o 
Euroopa kodanike tasandi kogukonna 
peamine liikumapanev jõud ning mis 
vajab tugevdamist.

Selgitus

Väljendi „Euroopa vaim” lisamine programmi „Kodanike Euroopa” võiks anda projektide 
kavandamisele ja elluviimisele tugevama impulsi. Kui järele mõelda, siis kehastavad linnade 
mestimisprojektid ja rahvusvahelistes partnerlusprojektides osalevad inimesed seda vaimu 
oma tegevuses: kui ei oleks füüsilisi piire ja me jagaksime koos Euroopa ruumi, muudaks 
rahvuslik ja kultuuriline mitmekesisus meid avatumaks ja vastuvõtlikumaks ning me võiksime 
tugineda ELi enam kui 50-aastasele ajaloole ja edule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Selleks et Euroopa kodanikele lähemale 
tuua ja võimaldada neil täiel määral 
osaleda veelgi tugevama liidu loomises, 
edendades samas – tänu paremale 
vastastikusele mõistmisele ja üksteise 
tundmisele – ühise kodakondsuse tunnet,
on vaja mitmesuguseid meetmeid ja 
kooskõlastatud jõupingutusi nii 
riikidevahelisel kui ka ELi tasandil. 
Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne 
võimalus, tänu millele saavad kodanikud 
otseselt osaleda poliitika loomises ja 
mõjutada ELi õigusnormide kujundamises.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avaliku elu kõigi aspektide 
aktiveerimise nimel peaks uus programm 
hõlmama paljusid erinevaid toiminguid ja 

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

sisaldama muu hulgas kodanike kohtumisi, 
kontakte ja arutelusid 
kodakondsusküsimustes, ELi tasandi 
sündmusi, Euroopa ajaloo ja tuleviku jaoks 
määrava tähtsusega hetki, nende 
analüüsimist ja jäädvustamist käsitlevaid 
algatusi, algatusi, mis suurendaksid 
teadlikkust ELi institutsioonidest ja nende 
tööst, ning arutelusid Euroopa poliitiliste 
küsimuste üle.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Toetuste andmisel eelistatakse mitte
ainult suure mõjujõuga projekte, vaid 
samuti ja eelkõige projekte, mis on otseselt 
seotud ELi poliitikaga ja mille kaudu 
osaletakse ELi poliitilise tegevuskava
kujundamises. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt tuleks 
programmi rakendamist veelgi lihtsustada, 
kasutades ühekordseid makseid, 
kindlasummalist rahastamist ja ühikukulu 
määrade kohaldamist; lisaks tuleks igal 
aastal kehtestada pakkumiste laekumiseks 
mitu tähtaega, suurendada ELi toetustest 
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rahastatavate projektikulude osakaalu ja 
projektide eelfinantseerimist ning 
määrata projektidele pikemad ja 
paindlikumad täitmistähtajad.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Sõna „vaim” viitab teatavale sillale mineviku ja oleviku vahel. Ajalooline mälu on selle 
vaimu üks osa, kuna mineviku negatiivsed sündmused etendasid peamist osa Euroopa 
Ühenduse loomisel. Programmis tuleks vihjata, et Euroopa Ühendus on juhitud ühisest 
vaimust ning et selle ühenduse jaoks on oluline, et võimalikult palju kodanikke tunnetaksid ja 
tunnistaksid seda vaimu, kuna see peaks viima suuremale ühtekuuluvusele.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. teadvustada ajaloolise mälu, ühise 
ajaloo, identiteedi ja väärtuste tähtsust 
ning suurendada teadlikkust liidu 
eesmärkidest, milleks on rahu, oma 
väärtuste, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ja oma rahva heaolu 
edendamine, tehes seda arutelude, 
mõttetöö ja võrgustike loomise kaudu ning 
viies kokku inimesi kohalikest 
kogukondadest üle Euroopa, et nad 
jagaksid ja vahetaksid kogemusi ning 
õpiksid ajaloost ja arutleksid Euroopa 
tuleviku üle.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleb pöörata romadele 
ja teistele ELi vähemustele, et hõlbustada 
nende integratsiooni täieõiguslikeks ELi 
kodanikeks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. teadvustada ajaloolist mälu, Euroopa 
Liidu ajalugu, identiteeti, vaimu ja 
eesmärke arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu.

Selgitus

Sõna „vaim” viitab teatavale sillale mineviku ja oleviku vahel. Ajalooline mälu on selle 
vaimu üks element, kuna mineviku negatiivsed sündmused etendasid peamist osa Euroopa 
Ühenduse loomisel. Programmis tuleks vihjata, et Euroopa Ühendus on juhitud ühisest 
vaimust ning et selle ühenduse jaoks on oluline, et võimalikult palju kodanikke tunnetaks ja 
tunnistaks seda vaimu, kuna see peaks aitama kaasa suuremale ühtekuuluvusele.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Ajalooline mälu ja Euroopa 
kodakondsus”,

(a) „Euroopa ajaloo tundmise 
süvendamine ning Euroopa vaimu ja 
identiteeditunde arendamine”,
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid kaht tegevussuunda täiendavad 
projektitulemuste analüüsimise, levitamise 
ja kasutamisega seotud horisontaalsed 
meetmed (nn väärtustamine).

Neid kaht tegevussuunda täiendavad 
projektitulemuste analüüsimise, levitamise 
ja kasutamisega seotud horisontaalsed 
meetmed (levitamine ja kordistamine).

Selgitus

Mõningaid projektitulemusi saab levitada ning teisi kordistada (sage, korduv kasutamine).

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Sõnade „mitte ainult” lisamine tähendab, et loetelu ei ole lõplik.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riikidevaheliste partnerluste ja 
võrgustike loomine ja käigushoidmine;

– piiriüleste rahvusvaheliste 
koostöösidemete ja võrgustike loomine ja 
käigushoidmine;
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa üldistes huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

– Euroopa huvides tegutsevate 
organisatsioonide toetamine;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogukonnakujundamine ning arutelud 
kodakondsusega seotud teemadel IKT 
vahendite ja/või sotsiaalse meedia baasil;

– arutelud sellistel kodakondsusega seotud 
teemadel nagu kogukonnakujundamine,
IKT vahendite ja/või sotsiaalmeedia baasil;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mõttetöö/arutelud ühiste väärtuste üle; – mõttetöö/arutelud ühiste Euroopa 
väärtuste, identiteedi ja tuleviku ning 
Euroopa vaimu üle;
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Selgitus

Kooskõlas teiste artiklitega, mis puudutavad kasutuselevõetavat mõistet „vaim”, mis on 
Euroopa ülesehituse üks peamisi alustalasid.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– algatused, et suurendada inimeste 
teadmisi ELi institutsioonide ja nende 
toimimise kohta;

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– meetmed, millega levitada ja kasutada
ära toetatud algatuste tulemusi ning 
edendada nende kordistamist;

Selgitus

Lisaks tulemuste levitamisele tuleb projektide kavandamisel ja elluviimisel otsustada, kuidas 
on tulemusi võimalik tulevikus uuesti kasutada, andes sellega panuse dünaamilisemasse 
arengusse. Näiteks võib projekti tulemuseks olla uuring, kuid uuringu koostamisel välja 
töötatud uut metoodikat võib olla võimalik kohaldada paljude teiste projektide puhul. See 
metoodika oleks seega sama tähtis kui tulemus, kuna seda saaks kasutada palju kordi.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– programmi teavitus-
/nõustamisstruktuuride toetamine 
liikmesriikides.

– programmi reklaam ja sellekohane 
nõustamine liikmesriigi tasandil ning 
selle toimumiseks vajaliku 
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institutsioonilise struktuuri pakkumine.

Selgitus

Rõhk peaks olema mitte institutsioonilistel struktuuridel, vaid reklaamil ja nõustamisel, mille 
jaoks on vaja institutsioonilist struktuuri.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riigihankelepingud hõlmavad teenuste 
ostmist, nt ürituste korraldamine, 
uuringud ja teadustöö, teavitamis- ja 
teabelevitamisvahendid, järelevalve ja 
hindamine.

2. Riigihankelepingud hõlmavad selliste 
teenuste ostmist, mis võimaldavad ürituste, 
uuringute ja teadustöö, teavitamis- ja 
teabelevitamisvahendite ning järelevalve 
ja hindamise vahetut läbiviimist ja/või 
korraldamist.

Selgitus

Kuna sõna „programm”, nagu seda käesolevas otsuses kasutatakse, viitab programmile 
„Kodanike Euroopa”, võib selle siinkohal kasutamine tekitada segadust. Samuti on oluline 
rõhutada, et riigihanget tuleks kasutada, kui kaalutakse programmi tasandi ürituste 
korraldamist (sõna „vahetu”).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon peab korrapärast kohalikku ja 
veebidialoogi programmi abisaajate ning 
asjaomaste sidusrühmade ja ekspertidega.

Selgitus

Tuleks kaaluda veebikonsultatsioonide võimalust ja seda tuleks ka rohkem esile tõsta. Kuigi 
see on juba olemas, tuleks see määruses selgemalt välja tuua.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsultatsioonide käigus tehtud 
ettepanekuid võtab komisjon arvesse oma 
iga-aastaste tööprogrammide koostamisel.

Selgitus

Määrus sunnib komisjoni iga-aastasi tööprogramme pidevalt parandama, isegi kui 
programmid on käivitunud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab järjepidevuse ja 
vastastikuse täiendavuse käesoleva 
programmi ja ELi teiste 
tegevusvaldkondade vahendite vahel, eriti 

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

alusel kohaldatavate meetmete vahel, eriti 
hariduse, kutseõppe, kultuuri, spordi, 
põhiõiguste ja -vabaduste, sotsiaalse 
kaasamise, soolise võrdõiguslikkuse, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
vabatahtliku tegevuse, 
diskrimineerimisvastase võitluse, 
teadustegevuse ja innovatsiooni, naabrus-
ja laienemispoliitika ning Euroopa Liidu 
välistegevuse vahel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – tegevussuund 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ajalooline mälu ja Euroopa kodakondsus 1. ajalooline mälu ning Euroopa 
kodakondsus ja Euroopa vaim

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 3 esimese lõiguga.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tegevussuund 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tegevussuuna raames toetatakse 
toiminguid, mis kutsuvad üles mõtisklema 
Euroopa ajaloo, keelelis-kultuurilise 
mitmekesisuse ja ühiste väärtuste üle 
nende kõige üldisemas tähenduses. 
Vahendeid võib eraldada algatustele, mille 
raames arutletakse Euroopa lähiajaloo 
totalitaarsete režiimide (eelkõige, aga mitte 
ainult natsismi ja stalinismi) põhjuste üle ja 
mälestatakse nende ohvreid. Tegevussuund 
peaks hõlmama ka toiminguid, mis 
puudutavad muid märgilise tähtsusega 
sündmusi Euroopa lähiajaloos. Eelistatakse 
iseäranis selliseid toiminguid, mis 
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suunatud nooremale põlvkonnale. edendavad sallivust, kultuuridevahelise 
dialoogi kaudu toimivat vastastikust 
mõistmist ja lepitamist, et jätta minevik 
selja taha ja ehitada tulevikku, ning on 
eelkõige suunatud nooremale põlvkonnale.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tegevussuund 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Palju tuleb veel ära teha selleks, et muuta
poliitiliste ja majanduslike otsuste 
langetamist kättesaadavamaks naistele ja 
sotsiaalselt kaitsetus seisundis olevatele 
isikutele. Nende hääl peaks olema 
selgemalt kuulda ning inimeste elu 
mõjutavate poliitiliste otsuste tegijad 
peaksid seda ka rohkem arvesse võtma.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tegevussuund 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna vähemuste täielik integreerimine on 
ELi alaline eesmärk, tuleb kasutusele 
võtta konstruktiivsem käsitus, mis 
ergutaks vähemuste poliitilist ja 
kodanikuaktiivsust.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – horisontaalmeetmed – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

HORISONTAALMEETMED: 
väärtustamine

HORISONTAALMEETMED: tulemuste 
levitamine ja kordistamine
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Selgitus

Kuna me tegeleme siin horisontaalsete ja vahel üsna abstraktsena mõjuvate meetmetega, 
peaksid nende nimetused selgitama nende sisu. Lisaks tuleks levitada mitte üksnes tulemusi 
endid; nende mõju ja neist saadavat lisandväärtust tuleks ära kasutada korduvalt ja teinekord 
ka muudes valdkondades. Sellist mõtlemist rõhutab sõna „kordistamine” kasutuselevõtmine. 
Kui näiteks üks projekti tulemusi on uue metoodika väljatöötamine, saab seda järgmistes 
projektides kui tahes palju kordi kasutada. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1 – horisontaalmeetmed – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Toetuste andmisel eelistatakse üldiselt 
suure mõjujõuga projekte, eriti projekte, 
mis on otseselt seotud ELi poliitikaga või 
küsimustega, mida kodanikud peavad eriti 
olulisteks ja mille kaudu osaletakse ELi 
poliitilise tegevuskava kujundamises.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi ja enamiku tegevuste 
haldamisega võib tegeleda täitevasutus.

Programmi ja enamiku tegevuste 
haldamisega tegeleb keskselt täitevasutus.

Selgitus

Määruses määratakse kindlaks, millist tüüpi institutsioon programmi koordineerib.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldised halduskulud peaksid 
olema proportsionaalsed programmi 
ülesannetega.

Programmi üldised halduskulud peaksid 
olema proportsionaalsed programmi 
ülesannetega ja need ei tohiks moodustada 
üle 12% programmi eelarvest.

Selgitus

Ülemmäära määruses fikseerimise mõte on anda sõnum ja mitte soodustada märkusi Euroopa 
ülemäärase bürokraatia kohta.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt vajadusele läbi 
viia teavitamise, teabe avaldamise ja 
levitamisega seotud tegevusi, millega 
tagatakse programmiga toetatavate 
meetmete laialdane tuntus ja suur mõju.

Komisjon viib vastavalt vajadusele läbi 
teavitamise, teabe avaldamise ja 
levitamisega seotud tegevusi, millega 
tagatakse programmiga toetatavate 
meetmete laialdane tuntus ja suur mõju.
Sellega tõstetakse esile liikmesriigi 
tasandil edastatavat teavet ja reklaami 
kõigis ELi ametlikes keeltes.
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Selgitus

Kuigi projekti elluviimise tasandil domineerivad töökeeltena inglise, prantsuse ja saksa keel, 
puudutab projekt Euroopa kodakondsust ning seetõttu tuleb ergutada suhtlust 23 (alates 
2013. aastast 24) ametlikus keeles; see on üks ELi aluspõhimõtteid.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

suurendada teadlikkust ajaloolisest 
mälust, ühisest ajaloost, identiteedist ja 
väärtustest ning liidu eesmärkidest, 
milleks on rahu, oma väärtuste, 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ja 
oma rahva heaolu edendamine, tehes seda
arutelude, mõttetöö ja võrgustike loomise
kaudu ning viies kokku inimesi, et nad 
jagaksid ja vahetaksid kogemusi, õpiksid 
ajaloost ning arutleksid Euroopa tuleviku 
üle.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – erieesmärk 2 – tabel – rida 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ELiga aastatel 2004, 
2007 ja 2013 ühinenud 
riikidest pärit inimeste 
osakaal konsortsiumite 
juhtide hulgas

puuduvad Kokku vähemalt 35 %

Selgitus

Ühenduse programmi tasandil tuleb rõhutada, et projekti ei peaks koordineerima üksnes 15 
vana liikmesriiki, vaid et ka see valdkond tuleks laiali jagada – teisisõnu tuleks 
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rahvusvaheliste partnerluste projektide haldamise kultuuri ja kogemusi arendada 13 uues 
liikmesriigis, edendades nii tegelikku Euroopa integratsiooni.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 – horisontaalmeetmed (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

HORISONTAALMEETMED: tulemuste levitamine ja kordistamine
Tulemusnäitajad Viimased teadaolevad 

tulemused
Keskpika ajavahemiku 
sihtmärgid (tulemus)

Selgitus

Komisjon peaks määrama kindlaks tulemusnäitajad ka tema poolt välja pakutavate 
horisontaalmeetmete jaoks.
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