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Muudatusettepanek 14
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artikli 19 lõiget 2, 
artikli 21 lõiget 2 ning artikleid 114, 168, 
169 ja 197,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 
eelkõige selle artiklit 9, ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle 
artikli 19 lõiget 2, artikli 21 lõiget 2 ning 
artikleid 114, 168, 169 ja 197,

Or. de

Muudatusettepanek 15
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamine ning õigusriik. 
Igal liidu kodanikul on aluslepingus 
sätestatud õigused. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, mis Lissaboni lepingu 
jõustumisel muutus kogu ELis õiguslikult 
siduvaks, kajastab liidus isikutele antud 
põhiõigusi ja vabadusi. Nende õiguste 
võimaldamiseks tegelikkuses tuleb neid 
edendada ja kaitsta. Tuleks tagada nende 
õiguste täielik kasutamine ning kaotada 
kõik tõkked.

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamine ning õigusriik. 
Igal liidu kodanikul on aluslepingus 
sätestatud õigused. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, mis Lissaboni lepingu 
jõustumisel muutus kogu ELis õiguslikult 
siduvaks, kajastab liidus isikutele antud 
põhiõigusi ja vabadusi. Nende õiguste 
võimaldamiseks tegelikkuses tuleb 
avalikkust nendest piisavalt teavitada, 
neid edendada ja kaitsta. Tuleks tagada 
nende õiguste täielik kasutamine ning 
kaotada kõik tõkked.

Or. de
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Muudatusettepanek 16
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta preambulis, rajaneb 
Euroopa Liit inimväärikuse, vabaduse, 
võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutel ja 
universaalsetel põhiväärtustel, mis on 
kodakondsuse teostamisel põhitähtsad.

Or. es

Muudatusettepanek 17
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kodanikuaktiivsus on tingimus 
tõelise Euroopa poliitilise ruumi 
arendamiseks, mis iseenesest on liidu 
pikaajalise legitiimsuse tingimus, 
kusjuures kodanikeühendused ja -
algatused väärivad erilist tähelepanu. 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
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õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Tuleb säilitada nende õigus 
sotsiaalkindlustusele ja õigus astuda 
ametiühingusse, ning seda ei või 
tööandjad mõista võimalusena sotsiaal- ja 
palgadumpinguks. Nad peaksid saama 
hõlpsasti elada, reisida ja töötada teises 
liikmesriigis, olles kindlad, et nende õigusi 
kaitstakse, olenemata sellest, kus nad 
Euroopa Liidus asuvad.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel nende 
asukohariigis, õigust konsulaarkaitsele ja 
õigust pöörduda petitsiooniga Euroopa 
Parlamendi poole. Nad peaksid saama 
hõlpsasti elada, reisida ja töötada teises 
liikmesriigis, olles kindlad, et nende õigusi 
kaitstakse, olenemata sellest, kus nad 
Euroopa Liidus asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jarosław Leszek Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

(3) ELi kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole. 
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kodanikuühiskonna kodanikke ja 
ühendusi tuleks avatult teavitada nende 
poliitilistest põhiõigustest ning julgustada 
neid sagedamini kasutama, et oma 
huvisid liidus ellu viia. Elanikkonna 
suurema osalemise teel liidu 
demokraatlikus elus tugevdatakse ka 
Euroopa kodanikuühiskonda ja 
arendatakse Euroopa avalikkust.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Jarosław Leszek Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kodanikud ja ettevõtjad peaksid ka 
siseturust täielikult kasu saama. Tarbijad 
peaksid saama kasutada tarbijakaitse 
õigusaktidest tulenevaid õigusi ning 
ettevõtjaid tuleks toetada, et nad saaksid 
kasutada ettevõtlusvabadust siseturul. 
Lepingu- ja tarbijaõigusaktide 
väljatöötamine pakub ettevõtjatele ja 
tarbijatele praktilisi lahendusi, et lahendada 
piiriüleseid probleeme, eesmärgiga 
pakkuda neile rohkem valikuid ning muuta 
teises liikmesriigis asuvate partneritega 
lepingute sõlmimine nende jaoks vähem 
kulukaks, tagades samal ajal kõrgel 
tasemel tarbijakaitse.

(4) ELi kodanikud ja ettevõtjad peaksid ka 
siseturust täielikult kasu saama. Tarbijad 
peaksid saama kasutada tarbijakaitse 
õigusaktidest tulenevaid õigusi ning 
ettevõtjaid tuleks toetada, et nad saaksid 
kasutada ettevõtlusvabadust siseturul. 
Lepingu- ja tarbijaõigusaktide 
väljatöötamine pakub ettevõtjatele ja 
tarbijatele praktilisi lahendusi, et lahendada 
piiriüleseid probleeme, eesmärgiga 
pakkuda neile rohkem valikuid ning muuta 
teises liikmesriigis asuvate partneritega 
lepingute sõlmimine nende jaoks vähem 
kulukaks, tagades samal ajal kõrgel 
tasemel tarbijakaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid ei tohi kasutada isikute 
vaba liikumist käsitlevaid liidu õigusakte 
võõrtöötajate ja nende perekondade 
diskrimineerimiseks. Liit tagab nende 
töötajate võrdse kohtlemise maksustamise 
ja sotsiaalsete hüvede alal ning hariduse 
ja eluaseme saamise võimaluste alal.

Or. es

Muudatusettepanek 24
Elena Băsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald 
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda esineb 
kogu liidus ning selle kaotamiseks on vaja 
kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naistevastane vägivald 
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda esineb 
kogu liidus ning selle kaotamiseks on vaja 
kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivalla 
ennetamiseks ja sellega võitlemiseks aitab 
edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist.

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju, vägivalla ja 
nende isikupuutumatuse mis tahes 
kahjustamise eest, mis ohustavad nende 
füüsilist või vaimset tervist ning mis on 
nüüdisaegse 
kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas aset leidnud väärade 
arengusuundade tõttu muutunud veelgi 
rohkearvulisemaks ja raskemini 
hoomatavaks.

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahjuliku mõju ja 
vägivalla eest, mis ohustavad nende 
füüsilist või vaimset tervist.

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada ja kaitsta lapse 
õigusi ning toetada laste kaitsmist kahju ja 
vägivalla eest, mis ohustavad nende 
füüsilist või vaimset tervist.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Eriti ka praeguse demograafilise 
arengu taustal tuleks järjepidevalt 
võidelda igasuguse ealise 
diskrimineerimisega, olgu see siis 
suunatud noorte või eakate vastu. Selliste 
nähtustega, mis röövivad meie 
ühiskonnalt olulise sotsiaalse, 
majandusliku ja vaimse inimkapitali, 
tuleks kõige tõhusamalt võidelda 
meetmetega, mis on ette nähtud 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
jätkusuutlikuks edendamiseks, milleks liit 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 
alusel kohustus.
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Muudatusettepanek 28
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 
läbivaatamine”12 ja „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” rõhutatakse 
seda, kui oluline on keskenduda 
rahastamisel meetmetele, millel on selge 
Euroopa lisaväärtus, s.t mille puhul liidu 
sekkumine võib luua lisaväärtust võrreldes 
üksikute liikmesriikide tegevusega. Selle 
määrusega hõlmatud toimingud peaksid 
aitama arendada vastastikust usaldust 
liikmesriikide vahel, suurendada piiriülest 
koostööd ja võrgustikke ning saavutada 
liidu õiguse õige, sidusa ja järjepideva 
kohaldamise. Rahastamine peaks aitama ka 
kõikidel asjaomastel isikutel saada 
tõhusaid ja paremaid teadmisi liidu 
õigusest ja poliitikast ning tagama 
nõuetekohase analüütilise aluse liidu 
seadusandluse ja poliitika toetamiseks ja 
arendamiseks. Liidu sekkumine võimaldab 
neid toiminguid ellu viia järjepidevalt kogu 
liidus ning tekitab mastaabisäästu. Peale 
selle suudab Euroopa Liit liikmesriikidest 
paremini lahendada piiriüleseid olukordi 
ning pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi.

(13) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 
läbivaatamine”12 ja „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” rõhutatakse 
seda, kui oluline on keskenduda 
rahastamisel meetmetele, millel on selge 
Euroopa lisaväärtus, s.t mille puhul liidu 
sekkumine võib luua lisaväärtust võrreldes 
üksikute liikmesriikide tegevusega. Selle 
määrusega hõlmatud toimingud peaksid 
aitama arendada vastastikust usaldust 
liikmesriikide vahel, suurendada piiriülest 
koostööd ja võrgustikke ning saavutada 
liidu õiguse õige, sidusa ja järjepideva 
kohaldamise. Rahastamine peaks aitama ka 
kõikidel asjaomastel isikutel saada 
tõhusaid ja paremaid teadmisi liidu 
õigusest ja poliitikast ning tagama 
nõuetekohase analüütilise aluse liidu 
seadusandluse ja poliitika toetamiseks ja 
arendamiseks ning nende jõustamiseks ja 
nõuetekohaseks rakendamiseks. Liidu 
sekkumine võimaldab neid toiminguid ellu 
viia järjepidevalt kogu liidus ning tekitab 
mastaabisäästu. Peale selle suudab Euroopa 
Liit liikmesriikidest paremini lahendada 
piiriüleseid olukordi ning pakkuda 
vastastikuse õppe Euroopa platvormi.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Elena Băsescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus täielikult austatakse, 
edendatakse ja kaitstakse isikute õigusi, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aidata edendada liidu kodakondsusest 
tulenevaid õigusi;

a) aidata suurendada teadmisi ja 
teadlikkust liidu kodakondsusest 
tulenevate õiguste kohta ning neid 
edendada;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aidata edendada liidu kodakondsusest 
tulenevaid õigusi;

a) aidata edendada liidu kodakondsusest 
tulenevaid õigusi ja kodanikuaktiivsust;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning 
puuetega inimeste ja eakate õigusi;

b) edendada võitlust võrdselt soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse ja seksuaalse 
sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

b) edendada võitlust soo, rassilise või
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi, samuti võidelda 
kõigi äärmusluse vormidega;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Heinz K. Becker

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

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
põhimõtte alusel;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, rahvuse, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michael Cashman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ennetada naiste-, laste- ja 
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noortevastast vägivalda ning mis tahes 
vihakuritegusid ja vägivalda ning 
nendega võidelda, samuti pakkuda toetust 
ohvritele ja riskirühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Michael Cashman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) võidelda igasuguse sallimatuse ja 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Mariya Nedelcheva

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) aidata kaasa kõigist liikmesriikidest 
pärit töötajate võrdsetele õigustele 
konkureerida ELi tööturul ja sellele 
juurde pääseda, lähtudes kõigi ELi 
kodanike jaoks ELis kehtivatest võrdsuse, 
mittediskrimineerimise, solidaarsuse ja 
liikumisvabaduse põhimõtetest;

Or. bg

Muudatusettepanek 39
Jarosław Leszek Wałęsa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Keskenduda paremale ja piisavalt 
rahastatud teabevahetusele nii 
liikmesriikide kui ka kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tuvastada ja kaotada takistused ja 
tõkked, mis piiravad puuetega inimeste 
juurdepääsu ELi kodanike õigustest 
tulenevale kasule;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamise näitajad on muu hulgas see, 
kuidas Euroopa tajub nende õiguste 
austamist, kasutamist ja rakendamist, ning
kaebuste arv.

2. Lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamise näitajad on muu hulgas see, 
kuidas Euroopa tajub nende õiguste 
austamist, kasutamist ja rakendamist, 
samuti nende õiguste puudulikku kaitset 
käsitlevate kaebuste arv ja teema.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldsuse teadlikkuse ja teadmiste 
edendamine liidu õiguse ja poliitika 
valdkonnas;

a) üldsuse teadlikkuse ja teadmiste 
edendamine liidu õiguse ja poliitika 
valdkonnas, sealhulgas kohalike 
kogukondade ja kodanike tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Tatjana Ždanoka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liidu õiguse ja poliitika rakendamise 
toetamine liikmesriikides;

b) liidu õiguse ja poliitika rakendamise 
toetamine liikmesriigis ning põhiõiguste 
kaitse rakendamise ja jõustamise 
edendamine ELi õiguse raames, iseäranis 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piiriülese koostöö edendamine ning 
teadmiste vastastikuse vahetamise ja 
vastastikuse usalduse tagamine kõikide 
asjaomaste sidusrühmade seas;

c) piiriülese koostöö edendamine ning 
teadmiste vastastikuse vahetamise ja 
vastastikuse usalduse tagamine kõikide 
asjaomaste sidusrühmade seas, sealhulgas 
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piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks; 
süsteemide ja töövahendite väljatöötamine, 
käitamine ja hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat;

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest, eelkõige 
koostöö kaudu avalik-õiguslike 
meediaagentuuridega; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks; 
süsteemide ja töövahendite ning 
veebisaitide väljatöötamine, käitamine ja 
hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat, muu hulgas asjaomaste 
veebilehtede, platvormide, blogide või 
Web 2.0 kasutamise näol;

Or. de

Muudatusettepanek 46
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) valitsusväliste organisatsioonide ja 
muude selles valdkonnas tegevate 
organisatsioonide tegevuse toetamine, 
sealhulgas peamiste Euroopa tasandi 
võrgustike toetamine, kes taotlevad 
artiklites 3 ja 4 esitatud üld- ja 
erieesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Michael Cashman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi igale erieesmärgile 
eraldatakse iga aasta rahalisi vahendeid 
tasakaalustatud ja õiglasel määral ning 
see peab tagama piisavalt vahendeid, et 
täita kõik eesmärgid programmi 
rakendamise igal aastal. Iga erieesmärgi 
kohta esitatakse ligikaudne rahastamise 
jaotus.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Michael Cashman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Valitsusvälistele organisatsioonidele, 
kellele eraldatakse vahendeid programmi 
eesmärkidega hõlmatud tegevuste 
läbiviimiseks, tuleb teada anda neile igal 
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aastal eraldatavate vahendite 
järjepidevusest ja kindlaksmääratusest.

Or. en


