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Muudatusettepaneku projekt 370 === REGI/6510 ===

esitaja(d): Regionaalarengukomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 01 — Ühtekuuluvusfondi varasemate projektide lõpuleviimine (varasemad kui 2007. aasta)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 01 p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000 20 000 000 p.m. 90 000 000
Reserv

Kogusumma p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000 20 000 000 p.m. 90 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 980 === EPP//7556 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 02 — Ühtekuuluvusfondi meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 02 p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Reserv

Kogusumma p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Põhjendus:
Toetades küll täielikult komisjoni ettepanekut koondada Kreeka maksete assigneeringud 2015. ja 2016. 
aastasse, on vaja selget lahendust 2016. aasta 1 miljardi suuruse eraldise rahastamiseks. Kuna komisjon ei 
tee muutmisettepanekut 2016. aasta eelarve projekti kohta, et katta täiendavaid maksevajadusi, tuleks sel 
eesmärgil kasutada 2016. aasta maksete varu, et mitte seada ohtu teiste programmide rahastamist või 2015.–
2016. aasta maksekava rakendamist. Tehakse ettepanek 1 miljardi euro ulatuses maksete proportsionaalseks 
jagamiseks asjaomastel eelarveridadel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1157 === S&D//7060 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 04 02 — Ühtekuuluvusfondi meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 02 p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Reserv

Kogusumma p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Põhjendus:
2016. aastaks kavandatud maksete assigneeringute mahus ei kajastu Kreeka erimeetmetega seotud komisjoni 
ettepaneku (ettepanek, millega muudetakse ühissätete määrust seoses Kreeka erimeetmetega (COM (2015) 
365)) eelarveline mõju. Vastavaid eelarveridu tuleb suurendada, kasutades selleks osaliselt 2016. aasta 
maksete koguvaru.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4063 === BUDG/4063 ===

esitaja(d): Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid ja reservi vabastamise tingimused järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 -873 848 401 -407 780 644 7 864 635 611 3 670 025 792

Reserv 873 848 401 407 780 644 873 848 401 407 780 644

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 8 738 484 012 4 077 806 436

Tingimused assigneeringute vabastamiseks reservist:
Lisada järgmine tekst:

Osa assigneeringust (10%) paigutatakse reservi. See vabastatakse reservist vaid siis, kui liikmesriigid 
esitavad riikliku kinnituse. Liikmesriigid, kes riiklikku kinnitust ei esita, ei saa assigneeringut kasutada.

Põhjendus:
Usaldusväärne finantsjuhtimine on Ühtekuuluvusfondist ELi vahendite saamise eeltingimus. Kui ELi 
vahendite finantsjuhtimine mõnes liikmesriigis on puudulik, tuleb assigneeringuid sellele liikmesriigile 
vähendada, et tekitada rahaline stiimul finantsjuhtimise parandamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4387 === BUDG/4387 ===

esitaja(d): Tamás Deutsch, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
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vahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4492 === BUDG/4492 ===

esitaja(d): Valentinas Mazuronis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4606 === BUDG/4606 ===

esitaja(d): Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía 
Torres Martínez, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173

Märkused:
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Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil 
Ühtekuuluvusfondi toetusi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames. 
Ühtekuuluvusfond toetab jätkuvalt neid liikmesriike, kus kogurahvatulu inimese kohta on alla 90 % liidu 
keskmisest. Esmane tähtsus tuleks omistada äärealade riikidesse tehtavatele investeeringutele, eriti 
nendes piirkondades, mis on olnud euroalast tekitatud tasakaalustamatuse tõttu sotsiaalselt, 
majanduslikult ja rahaliselt tugevalt mõjutatud ja kus kokkuhoiupoliitika nii riiklikul kui ka ELi tasandil 
on olukorda veelgi halvendanud. Eelkõige suurendatakse nende piirkondade poolt heaks kiidetud 
projektide eelrahastamist. Tagades sobiva tasakaalu ja kooskõlas iga liikmesriigi konkreetsete 
investeeringute- ja infrastruktuuridealaste vajadustega on assigneering ette nähtud selleks, et toetada
järgmist:
Lisada järgmine tekst:

— investeeringuid jätkusuutlikkusse arengusse ja energeetikasse, stimuleerides kvalifitseeritud 
töökohtade lisandumist, mis on vajalik industrialiseerimise parandamiseks, tuginedes taastuvenergiale ja 
uutele toodetele ning teenustele,
Muuta teksti järgmiselt:

– investeeringuid keskkonda, sh säästva arengu ja energeetikaga seotud valdkondadesse, millel on 
keskkonnale positiivne mõju;

– üleeuroopalisi transporditaristu võrke kooskõlas suunistega, mis on vastu võetud otsusega nr 
661/2010/EL.

– piirkondi, mille töötuse määr on keskmisest kõrgem. Assigneering, millega tagatakse asjakohane 
tasakaal ja vastavus igale liikmesriigile omastele investeerimis- ja taristuvajadustele, on mõeldud 
toetamaks investeeringuid jätkusuutlikkusse arengusse ja energeetikasse, stimuleerides 
kvalifitseeritud töökohtade lisandumist, mis on vajalik industrialiseerimise parandamiseks, tuginedes 
taastuvenergiale ja uutele toodetele ning teenustele.

Põhjendus:
Majanduskriis avaldas eriti suurt mõju Euroopa äärealadele. Seetõttu on vaja stimuleerida nende riikide 
majandust. Eesmärk on edendada produktiivset mudelit ja saavutada võimalikult paljude töökohtade loomine 
läbi hoolikalt valitud investeeringutega, millega on võimalik luua inimväärseid töökohti ja uut ökoloogiliselt 
jätkusuutlikku tegevust. 

Kavandatav kasv ulatub tulenevalt erakorralistest asjaoludest sellel kriitilisel perioodil aastaid 2014-202 
hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku 2016. aasta ülemmäärani.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 981 === EPP//7557 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Põhjendus:
Toetades küll täielikult komisjoni ettepanekut koondada Kreeka maksete assigneeringud 2015. ja 2016. 
aastasse, on vaja selget lahendust 2016. aasta 1 miljardi suuruse eraldise rahastamiseks. Kuna komisjon ei 
tee muutmisettepanekut 2016. aasta eelarve projekti kohta, et katta täiendavaid maksevajadusi, tuleks sel 
eesmärgil kasutada 2016. aasta maksete varu, et mitte seada ohtu teiste programmide rahastamist või 2015.–
2016. aasta maksekava rakendamist. Tehakse ettepanek 1 miljardi euro ulatuses maksete proportsionaalseks 
jagamiseks asjaomastel eelarveridadel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1067 === GUE//7302 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000

Märkused:
Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil 
Ühtekuuluvusfondi toetusi majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames. 
Ühtekuuluvusfond toetab jätkuvalt neid liikmesriike, kus kogurahvatulu inimese kohta on alla 90 % liidu 
keskmisest. Investeeringud keskenduvad äärealade riikidele, eriti eelistatakse eelfinantseerimiskavadega 
projekte nendes piirkondades, mis on olnud euroala poolt võimendatud tasakaalustamatuse tõttu 
sotsiaalselt, majanduslikult ja rahaliselt tugevalt mõjutatud ja kus kokkuhoiupoliitika nii riiklikul kui ka 
ELi tasandil on olukorda veelgi halvendanud. Tagades sobiva tasakaalu ja kooskõlas iga liikmesriigi 
konkreetsete investeeringute- ja infrastruktuuridealaste vajadustega on assigneering ette nähtud selleks, et 
toetada

Lisada järgmine tekst:

.
Tagades sobiva tasakaalu ja kooskõlas iga liikmesriigi konkreetsete investeeringute- ja 
infrastruktuuridealaste vajadustega on assigneering ette nähtud selleks, et toetada:
– investeeringuid jätkusuutlikusse arengusse ja taastuvenergiasse, mille eesmärk on edendada uut 

tööstusmudelit ning innovatiivsete toodete ja teenuste loomist;
– investeeringuid keskkonda, sh jätkusuutliku arengu ja energeetikaga seotud valdkondadesse, millel on 

keskkonnale positiivne mõju, üleeuroopalistesse võrkudesse transporditaristute valdkonnas, vastavalt 
otsusega 661/2010/EL vastu võetud suunistele. Õiguslik alus
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 281).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
Kustutada järgmine tekst:

– investeeringuid keskkonda, sh säästva arengu ja energeetikaga seotud valdkondadesse, millel on 
keskkonnale positiivne mõju;

– üleeuroopalisi transporditaristu võrke kooskõlas suunistega, mis on vastu võetud otsusega nr 
661/2010/EL.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 281).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 320).

Põhjendus:
Majanduskriis avaldas eriti suurt mõju Euroopa äärealadele. Seetõttu on vaja stimuleerida nende riikide 
majandust. Eesmärk on edendada produktiivset mudelit ja saavutada võimalikult paljude töökohtade loomine 
hoolikalt valitud investeeringutega, millega on võimalik luua inimväärseid töökohti ja lisada uut 
ökoloogiliselt jätkusuutlikku tegevust. Tulenevalt erakorralistest asjaoludest sellel kriitilisel perioodil ulatub 
kavandatav kasv aastaid 2014-2020 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku 2016. aasta ülemmäärani.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 371 === REGI/6511 ===

esitaja(d): Regionaalarengukomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000
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Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1158 === S&D//7061 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 04 60 — Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
vahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Reserv

Kogusumma 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Põhjendus:
2016. aastaks kavandatud maksete assigneeringute mahus ei kajastu Kreeka erimeetmetega seotud komisjoni 
ettepaneku (ettepanek, millega muudetakse ühissätete määrust seoses Kreeka erimeetmetega (COM (2015) 
365)) eelarveline mõju. Vastavaid eelarveridu tuleb suurendada, kasutades selleks osaliselt 2016. aasta 
maksete koguvaru.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4388 === BUDG/4388 ===

esitaja(d): Tamás Deutsch, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 13 04 61 01 — Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496
Reserv

Kogusumma 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4491 === BUDG/4491 ===

esitaja(d): Valentinas Mazuronis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 13 04 61 01 — Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi
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Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Reserv

Kogusumma 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 372 === REGI/6512 ===

esitaja(d): Regionaalarengukomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 13 04 61 01 — Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Reserv

Kogusumma 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 14 === AFET/5011 ===

esitaja(d): Väliskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 13 05 03 01 — Piiriülese koostöö meetmete lõpuleviimine — Toetus alamrubriigist 1b

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 05 03 01 p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680

Reserv

Kogusumma p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 7 === AFET/5003 ===

esitaja(d): Väliskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Punkt 13 05 63 02 — Piiriülene koostöö — Toetus rubriigist 4

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502
Reserv

Kogusumma 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4565 === BUDG/4565 ===

esitaja(d): Tamás Deutsch, Andor Deli

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 13 05 63 02 — Piiriülene koostöö — Toetus rubriigist 4

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502
Reserv

Kogusumma 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 373 === REGI/6513 ===

esitaja(d): Regionaalarengukomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 13 05 63 02 — Piiriülene koostöö — Toetus rubriigist 4

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502
Reserv

Kogusumma 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 40 === AFET/5066 ===

esitaja(d): Väliskomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 07 01 — Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

Reserv

Kogusumma 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

Põhjendus:
EL on Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni – kes täidab suurt humanitaarülesannet –
suurtoetaja. Rahalise abi suurendamine 3 000 000 euro võrra aitab otsustavalt kaasa Küprosel teadmata 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni missioonile ja toetab kahe kogukonna kultuuripärandi tehnilist 
komisjoni, edendades seeläbi usaldust ja leppimist kahe kogukonna vahel. Seetõttu tuleks 2/3 
assigneeringutest eraldada Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjonile ja 1/3 kultuuripärandi 
tehnilisele komisjonile. Euroopa Komisjon peaks tagama maksimaalse läbipaistvuse ja kontrolli ELi 
rahaliste vahendite jaotamise ja kasutamise üle.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4101 === BUDG/4101 ===

esitaja(d): Eleni Theocharous, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Lefteris Christoforou

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 07 01 — Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000
Reserv

Kogusumma 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

Põhjendus:
EL on Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni – kes täidab suurt humanitaarülesannet –
suurtoetaja. Rahalise abi suurendamine 3 000 000 euro võrra aitab otsustavalt kaasa Küprosel teadmata 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni missioonile ja toetab kahe kogukonna kultuuripärandi tehnilist 
komisjoni, edendades seeläbi usaldust ja leppimist kahe kogukonna vahel. Seetõttu tuleks 2/3 
assigneeringutest eraldada Küprosel teadmata kadunud isikutega tegelevale komisjonile ja 1/3 
kultuuripärandi tehnilisele komisjonile. Euroopa Komisjon peaks tagama maksimaalse läbipaistvuse ja 
kontrolli ELi rahaliste vahendite jaotamise ja kasutamise üle.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4114 === BUDG/4114 ===

esitaja(d): Reimer Böge, Eelarvekomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 13 07 01 — Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000 33 212 000 23 782 000

Reserv

Kogusumma 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000 33 212 000 23 782 000

Põhjendus:
Arvestades hiljutist edu Küprose rahu- ja lepituskõnelustel, tuleks eraldada täiendavad assigneeringud 
saavutatud tulemuste kinnistamiseks ja lepitusprotsessi kiirendamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 994 === EPP//7585 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 13 07 01 — Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000
Reserv

Kogusumma 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

Põhjendus:
EL on Küprosel teadmata kadunud isikutega tegeleva komisjoni – kes täidab suurt humanitaarülesannet –
suurtoetaja. Rahalise abi suurendamine 3 000 000 euro võrra aitab otsustavalt kaasa Küprosel teadmata 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni missioonile ja toetab kahe kogukonna kultuuripärandi tehnilist 
komisjoni, edendades seeläbi usaldust ja leppimist kahe kogukonna vahel. Seetõttu tuleks 2/3 
assigneeringutest eraldada Küprosel teadmata kadunud isikutega tegelevale komisjonile ja 1/3 
kultuuripärandi tehnilisele komisjonile. Euroopa Komisjon peaks tagama maksimaalse läbipaistvuse ja 
kontrolli ELi rahaliste vahendite jaotamise ja kasutamise üle.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 447 === IMCO/6581 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 14 01 01 — Maksukorralduse ja tolliliidu poliitikavaldkonna ametnike ja ajutiste teenistujatega 
seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 01 01 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092

Reserv

Kogusumma 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092
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Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 448 === IMCO/6582 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 14 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 01 02 01 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752
Reserv

Kogusumma 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 449 === IMCO/6583 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 14 01 04 01 — Tolli toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 01 04 01 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000
Reserv

Kogusumma 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 450 === IMCO/6584 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 14 02 01 — Tolliliidu toimimise ja moderniseerimise toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 02 01 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000
Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 451 === IMCO/6585 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 14 02 02 — Liikmesus rahvusvahelistes tolli- ja maksuorganisatsioonides

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 02 02 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000 75 000 1 115 000 1 115 000

Reserv

Kogusumma 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000 75 000 1 115 000 1 115 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4142 === BUDG/4142 ===

esitaja(d): Victor Negrescu, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 14 03 01 — Maksusüsteemide toimimise parandamine

Muuta arvnäitajaid ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000
Reserv

Kogusumma 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000

Õiguslik alus:
Pärast lõiku:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1286/2013, .......... L 347, 20.12.2013, lk 25), eriti selle 
artikkel 5.

Lisada järgmine tekst:

Maksude kogumise tõhususe parandamine kogu Euroopas.

Põhjendus:
Eraldada täiendavad summad maksusüsteemide või maksude kogumise võrdlevaks analüüsiks ning 
kehtestada heade tavade mehhanismid. Parimate tavade hilisema rakendamise kavandamine kogu ELis.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 392 === ECON/6306 ===

esitaja(d): Majandus- ja rahanduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 14 03 01 — Maksusüsteemide toimimise parandamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000

Reserv

Kogusumma 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

Tuleb pidada kiiduväärseks, et Euroopa Komisjoni ettepanek kajastab programmi „Fiscalis 2020” tähtsust ja 
selle peamist prioriteeti parandada maksusüsteemide nõuetekohast toimimist koostöö edendamisega 
osalevate riikide, nende maksuametite ning ametnike vahel. Liikmesriikide koostööd maksuküsimustes tuleb 
tugevdada ja seetõttu e ole nõukogu ettepanekus kavandatud maksete järsk vähendamine vastuvõetav.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4128 === BUDG/4128 ===

esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 14 03 77

Rubriik:
Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 14 03 77 01
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 03 77 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Suurmaksumaksjate finantshaldamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on teha kindlaks Euroopa tavad seoses suurmaksumaksjate haldamisega, et luua 
võimalus erinevate riikide ja kohalike haldusüksuste eelarve- ja maksuhalduse asjatundjate vaheliseks 
teabevahetuseks ja leida parimad lahendused Euroopa tasandil.
Projektiga soovitakse luua ekspertide kogukond, kes suudaks pakkuda tulemuslikke lahendusi Euroopa 
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kõige olulisemate maksumaksjate haldamisel, et luua lihtsam ja ühtsem fiskaalsüsteem. Projekti 
teostamiseks moodustatakse valim maksumaksjatest ja pööratakse erilist tähelepanu koostööle 
naaberriikide vahel.
Projekti tulemusena valmib veebis suurtele maksumaksjatele pühendatud finantsplatvorm , mida võib 
rakendada iga liikmesriik ja millega on võimalik tagada maksuandmete ringlus erinevate kohalike ja 
riiklike haldusasutuste vahel kogu Euroopas. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekt sai Euroopa Komisjoni eelhinnangu käigus positiivse hinnangu (hinne B/C).

Projektiga luuakse ekspertide kogukond, kes suudab pakkuda tulemuslikke lahendusi Euroopa kõige 
olulisemate maksumaksjate haldamisel, et luua lihtsam ja ühtsem fiskaalsüsteem.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4146 === BUDG/4146 ===

esitaja(d): Victor Negrescu, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 14 04 01 — Siseturu rakendamine ja arendamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000

Reserv

Kogusumma 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Tolli ja maksustamise valdkonnas on see assigneering ette nähtud peamiselt järgmiste kulude katteks:
Muuta teksti järgmiselt:

– konsultatsioonide, uuringute, analüüside ja mõju hindamiste kulud;
– tegevused tolliklassifikatsiooni valdkonnas ja teabe hankimine;

– investeeringud tarkvarasse;
– reklaami tootmise ja arendamise, teadlikkuse parandamise ja koolitusmaterjalide kulud.

– EL peab toetama sellise siseturu loomist, millesse kuuluvad kõik liikmesriigid, ning kohaldama sellele 
kõigi kaubanduslike, tehniliste, maksualaste ja haldustõkete kaotamist, vaba liikumise eeskirju, 
riiklike määruste ühtlustamise protsessi ning ühise poliitika väljatöötamist ja rakendamist. 
Majandusliidu lõpuleviimiseks on vaja kaotada järk-järgult tollikontrollid kogu Euroopa ühtse turu 
alalt.

Põhjendus:
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EL on ruum, kus elab ligi 500 miljonit inimest, kes on vabad elama, töötama, õppima, tegema sisseoste ja 
reisima, ükskõik millal ja millises ELi liikmesriigis nad seda teha soovivad. Ühtse siseturu rakendamist ja 
arendamist tuleks rahastada, suurendades selleks eelarvet ja seadusandlust, eriti kuna see toob suurt 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4609 === BUDG/4609 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, 
Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 14 04 01 — Siseturu rakendamine ja arendamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m.
Reserv

Kogusumma 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:
Assigneering on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud uuringute, ekspertide kohtumiste, 
teavitamismeetmete ja trükistega, millel on otsene seos programmi eesmärgi saavutamisega või käesolevas 
artiklis nimetatud meetmetega, ja kõikide muude selliste kulude katmiseks, mis on seotud tehnilise ja 
haldusabiga ega hõlma avaliku võimu teostamise ülesandeid, mille täitmiseks on komisjon sõlminud 
ühekordseid teenuse osutamise lepinguid.

Assigneering on ette nähtud nende kulude katmiseks, mis tekivad seoses siseturu väljakujunemist, toimimist 
ja arengut toetavate meetmetega. 

Sellega toetatakse liidu tolli- ja maksupoliitikat ning siia hulka kuuluvad meetmed, mida ei rahastata 
programmide „Toll 2020” ja „Fiscalis 2020” alusel.

Tolli ja maksustamise valdkonnas on see assigneering ette nähtud peamiselt järgmiste kulude katteks: 
– konsultatsioonide, uuringute, analüüside ja mõju hindamiste kulud;

– tegevused tolliklassifikatsiooni valdkonnas ja teabe hankimine;
– investeeringud tarkvarasse;

– reklaami tootmise ja arendamise, teadlikkuse parandamise ja koolitusmaterjalide kulud.

Põhjendus:
ELi ühtse turu – mida tuntakse ka siseturu nime all – edasine lõimimine toob kaasa suveräänsete majanduse 
juhtimise struktuuride järkjärgulise lammutamise. Sellel protsessil ei ole midagi ühist lähenemise, koostöö ja 
solidaarsusega, küsimus on vaid majanduslikus domineerimises, hajuvuses ning asümmeetrilises arengus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 452 === IMCO/6586 ===

esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Artikkel 14 04 01 — Siseturu rakendamine ja arendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 300 000 3 200 000 3 200 000
Reserv

Kogusumma 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 300 000 3 200 000 3 200 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 87 === CULT/5856 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 01 01 — Hariduse ja kultuuri poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega 
seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 01 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600

Reserv

Kogusumma 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 88 === CULT/5857 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 02 01 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903

Reserv

Kogusumma 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4611 === BUDG/4611 ===

esitaja(d): Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 



20

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 04 01 — Programmi „Erasmus+” toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 04 01 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000

Reserv

Kogusumma 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Sellele suundumusele vastu 
seismiseks ja kultuuriesindajate ulatuslikuma suhtlemise ja liikuvuse edendamiseks soovitatakse suurendada 
assigneeringuid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4612 === BUDG/4612 ===

esitaja(d): Martina Anderson, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 04 02 — Programmi „Loov Euroopa” toetuskulud — Alaprogramm „Kultuur”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000

Reserv

Kogusumma 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Selle suundumuse peatamiseks 
on esitatud ettepanek suurendada valdkonnale eraldatavaid summasid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 79 === CULT/5846 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------



21

SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 04 02 — Programmi „Loov Euroopa” toetuskulud — Alaprogramm „Kultuur”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020

Reserv

Kogusumma 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4210 === BUDG/4210 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 15 01 05 01 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984

Reserv

Kogusumma 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4613 === BUDG/4613 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 05 01 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Reserv

Kogusumma 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Selle suundumuse peatamiseks 
on esitatud ettepanek suurendada valdkonnale eraldatavaid summasid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 212 === ITRE/5283 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 05 01 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214
Reserv

Kogusumma 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4211 === BUDG/4211 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 05 02 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendavate koosseisuväliste töötajatega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 02 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005
Reserv

Kogusumma 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4212 === BUDG/4212 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 15 01 05 03 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
muud juhtimiskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588

Reserv

Kogusumma 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 213 === ITRE/5284 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 05 03 — Teadusuuringute ja innovatsiooni programmide raamprogrammi „Horisont 2020” 
muud juhtimiskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250
Reserv

Kogusumma 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4614 === BUDG/4614 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 15 01 06 01 — Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus programmist 
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„Erasmus+”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 06 01 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000
Reserv

Kogusumma 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Selle suundumuse peatamiseks 
on esitatud ettepanek suurendada valdkonnale eraldatavaid summasid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4628 === BUDG/4628 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 01 06 02 — Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet — Toetus programmi 
„Loov Euroopa” raames

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 01 06 02 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000
Reserv

Kogusumma 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Selle suundumuse peatamiseks 
on esitatud ettepanek suurendada valdkonnale eraldatavaid summasid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 833 === ALDE/8027 ===

esitaja(d): Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 02 01 01 —  Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja 
valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182
Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182

Märkused:
Pärast lõiku:

Kooskõlas üldeesmärgiga, ning eelkõige Euroopa haridus- .......... erieesmärkide taotlemiseks hariduse ja 
koolituse vallas:

Muuta teksti järgmiselt:
– parandada võtmepädevuste ja oskuste taset, pöörates erilist tähelepanu nende olulisusele tööturu ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks, eelkõige õpirände võimaluste kasvu kaudu ning hariduse ja koolituse 
ning töömaailma vahelise tihedama koostöö kaudu;

– soodustada kvaliteedi parandamist, tipptasemel innovatsiooni ja rahvusvahelistumist hariduse ja 
koolituse tasandil, tõhustades eelkõige piiriülest koostööd haridus- ja koolitusteenuse osutajate ja teiste 
sidusrühmade vahel;

– soodustada Euroopa elukestva õppe ruumi kujunemist ja suurendada sellealast teadlikkust, täiendada 
riigisisese poliitika reformimist ning toetada haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist, eelkõige 
parema poliitilise koostöö, liidu läbipaistvuse ja tunnustamise töövahendite parema kasutamise ning 
heade tavade levitamisega;

– tõhustada hariduse ja koolituse rahvusvahelist mõõdet, eelkõige liidu ja kolmandate riikide asutuste 
vahelise koostöö kaudu kutsehariduse ja -koolituse ning kõrghariduse valdkondades, suurendades 
Euroopa kõrgkoolide atraktiivsust ja toetades liidu välistegevust, sh arengueesmärke (liikuvuse 
edendamise ning liidu ja kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö abil ning kolmandate riikide 
suutlikkuse eesmärgipärase suurendamise kaudu);

– parandada keelte õpetamist ja õppimist ning edendada liidus keelelist mitmekesisust ja kultuuridevahelist 
teadlikkust, kaasa arvatud vähemus- ja ohustatud keelte osas; 

– toetada tasuta pakutavat kvaliteetset riiklikku haridust sellisel viisil, mis tagab, et ükski õpilane ei jää 
majanduslikel põhjustel mis tahes taseme haridusest ilma ega ole sunnitud haridusteed katkestama, 
pöörates erilist tähelepanu esimestele kooliaastatele, et vältida varast koolist väljalangemist ning tagada, 
et ebasoodsaimas olukorras ühiskonnakihtidest pärit lapsi saaks täielikult integreerida.

– Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem 
vastavusse viimine tööturuga. Seetõttu tuleks rahastada koostööprojekte muusikaalast kõrgharidust 
andvate asutuste vahel, sh laulu- ja koorilauluõpingute osas, et hõlbustada kultuurivahetust ja 
suurendada oskustega osalejate mõjuvõimu edu saavutamiseks tööturul.

Põhjendus:
Kriis on toonud välja pidevõppe suure tähtsuse strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel. 
Liikuvus on koolitus- ja töövõimaluste avardamisel keskse tähtsusega ja seega aitab lahendada tööpuuduse 
probleemi. Euroopa Parlament on nõudnud kunsti- ja kultuurihariduse edendamist kõigis vanuserühmades 
algharidusest kõrghariduse ja/või kutsehariduseni ning loojate ettevõtlusoskuste arendamist (raport 
2010/2156(INI)).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 65 === CULT/5811 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Punkt 15 02 01 01 —  Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja 
valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182

Reserv

Kogusumma 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182

Põhjendus:
EL on seadnud endale Euroopa 2020. aasta strateegias ambitsioonikad haridusalased eesmärgid, nt 
kõrghariduskraadiga noorte arvu suurendamine. Programm „Erasmus+” on oluline vahend nende eesmärkide 
saavutamiseks. Seetõttu on assigneeringute suurendamine vajalik.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 961 === EPP//7534 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 02 01 01 —  Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja 
valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182
Reserv

Kogusumma 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182

Põhjendus:
Programm „Erasmus+” on väga vajalik selleks, et saavutada ELi võtmetähtsusega poliitilised eesmärgid 
hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas. See on strateegiline investeering inimestesse kui 
majanduskasvu ja heaolu hädavajalikku tegurisse. Programmi eelarve täitmismäär on väga kõrge, mis tagab 
lisavahendite tulemusliku kasutamise 2016. aasta eelarves.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 107 === FEMM/6012 ===

esitaja(d): Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 02 01 01 — Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja 
valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Muuta arvnäitajaid ja rubriiki järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182
Reserv

Kogusumma 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182
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Rubriik:
Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse 
viimine tööturuga

Põhjendus:
Traditsiooniliselt on ühiskonnad sageli leidnud, et teatud ametid on mõeldud meestele ja teised naistele. 
Nende stereotüüpide tõttu on naised mõnedes majandusvaldkondades, sh teadus- ja inseneriteaduste 
valdkonnas vähe esindatud, mis vähendab innovatsiooni ja majanduskasvu jaoks kättesaadavat 
inimpotentsiaali.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1170 === S&D//7074 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 15 02 01 01 —  Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja 
valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182

Reserv

Kogusumma 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182

Põhjendus:
Programmi „Erasmus+” vahendeid on vaja suurendada, arvestades selle instrumendi äärmiselt olulist rolli 
strateegia „Euroopa 2020” ambitsioonikate ELi haridusalaste eesmärkide saavutamisel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 962 === EPP//7535 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 02 01 02 — Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise 
toetamine Euroopa demokraatlikus elus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596
Reserv

Kogusumma 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596

Põhjendus:
Programm „Erasmus+” on väga vajalik selleks, et saavutada ELi võtmetähtsusega poliitilised eesmärgid 
hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas. See on strateegiline investeering inimestesse kui 
majanduskasvu ja heaolu hädavajalikku tegurisse. Programmi eelarve täitmismäär on väga kõrge, mis tagab 
lisavahendite tulemusliku kasutamise 2016. aasta eelarves.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1171 === S&D//7075 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 02 01 02 — Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise 
toetamine Euroopa demokraatlikus elus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596
Reserv

Kogusumma 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596

Põhjendus:
Programmi „Erasmus+” programm „Aktiivsed noored” on oluline noortepoliitika kujundamise ja ELis 
murettekitavalt kõrge noorte töötuse vastu võitlemise instrument.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4615 === BUDG/4615 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 02 02 — Jean Monnet’ meetmed, mille kaudu toetatakse tipptaseme saavutamist Euroopa 
lõimumist käsitlevate teemade õpetamisel ja uurimisel kogu maailmas

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 02 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105

Reserv

Kogusumma 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on haridus-, koolitus-, kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist 
tugevalt kärbitud, mille tagajärjel on vähenenud teenuste osutamine nendes sektorites ja sellest saadav kasu. 
Seda habrast olukorda arvestades ei tundu olevat kasulik suurendada assigneeringuid ELi uurimisprojektide 
rahastamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 66 === CULT/5812 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 02 03 — Euroopa mõõtme edendamine spordis

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000

Reserv

Kogusumma 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Tulu alusel, mis on saadud Šveitsi Konföderatsiooni .......... finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktidele e–g.
Lisada järgmine tekst:

Euroopa liikumisnädal on üleeuroopaline juhtüritus, mille raames propageeritakse amatöörsporti ja 
kehalist aktiivsust ning selle positiivset mõju Euroopa kodanikele ja ühiskonnale. See on avatud Euroopa 
platvorm, mida koordineerib Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit.
Osana eesmärgist, mis seisneb selles, et 2020. aastaks lisanduks 100 miljonit aktiivselt spordi ja muu 
füüsilise tegevusega tegelevat eurooplast, on 2015. aasta liikumisnädal alt üles suunatud lähenemisviis, 
mis kaasab kohalikud kogukonnad, spordiklubid, koolid, töökohad ja linnad ulatuslikku sporti ja kehalist 
aktiivsust propageerivasse tegevusse. See on osa Euroopa NowWeMove kampaaniast ja aitab seega muuta 
Euroopa kodanikel oma elu kehaliselt aktiivsemaks ja tervislikumaks.
2016. aasta liikumisnädala raames korraldatakse kõigis 28-s ELi liikmesriigis ja vähemalt 250 linnas 
vähemalt 1500 üritust, kus tutvustatakse uusi spordi- ja kehalise füüsaktiivsuse algatusi ning tõstetakse 
esile arvukad olemasolevad tulemuslikud meetmed.

Põhjendus:
Liikumisnädal on ainulaadne selle poolest, et selle raames pakutakse uusi pikaajalisi 
amatöörspordiprogramme ja tähistatakse jagatud Euroopa identiteeti ning kultuurilist mitmekesisust spordi 
ja kehalise aktiivsuse alal. 2015. aasta liikumisnädal näitestab ajakohaselt Euroopa spordinädalat ja 
amatöörspordi tähtsust aastal, mil tuldi välja esimese Euroopa spordiprogrammiga.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 923 === ENF//8125 ===

esitaja(d): Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 02 03 — Euroopa mõõtme edendamine spordis

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m.
Reserv

Kogusumma 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m.

Põhjendus:
Arvestades asjaolu, et muud organisatsioonid teenivad selles valdkonnas suurt kasumit, ei peaks Euroopa 
Liit niisugust tegevust rahastama.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 49 === AFET/5127 ===

esitaja(d): Väliskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000
Reserv

Kogusumma 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa naabruspoliitika (ENP) riikides kvaliteetmeediaalase suutlikkuse arendamine 
koolitus- ja teavitamismeetmete abil Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnakus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt hõlmab kahest moodulist koosnevat suutlikkuse suurendamise protsessi.
I moodul: Brüsselis elluviidav ELi naaberriikide ajakirjanikele suunatud töökogemusprogramm, mis 
hõlmab tööalaseid külastusi, seminare ja koolitust.
II moodul: avatud sisuga andmebaasi loomine ELiga seotud ja ELi poolt koostatud teabe kohta (video- ja 
audiosalvestised ja/või tekstid), et edendada kvaliteetset ELi teavet, mis on kättesaadav nii ELi publikule 
kui ka selle naaberriikides asuvale publikule.
Selliseid meetmeid saab võtta vaid niisugune ülimalt tunnustatud ning juba ELile ja ENP-le 
spetsialiseerunud akadeemiline asutus nagu seda on Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnak. Seetõttu 
hakatakse kõnealust katseprojekti ellu viima aja jooksul nii ELi uuringutele kui ka ENPga seotud 
küsimustele spetsialiseerunud Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnakus ning seda ka tänu selle 
spetsialiseerumisele, asukohale (nt agentuur Frontex), organiseeritud väljasõitudele ENP riikidesse ning 
ka Natolini enda Euroopa naabruspoliitika õppetooli ja Euroopa tsivilisatsiooni õppetooli (mõlemat 
rahastab Euroopa Komisjon) tipptasemel akadeemilisele tegevusele. Euroopa Kolledži Natolini 
ülikoolilinnak on ainulaadne eksperditeadmiste keskus, mis omab kogemusi ja juurdepääsu niisuguste 
tipptasemel akadeemikute ja praktikute ulatuslikule võrgustikule, kes on spetsialiseerunud ELi 
institutsioonidele ja poliitikale, Euroopa integratsioonile, üleminekule ja demokraatia ülesehitamisele 
ning ELi suhetele väliste tegutsejatega, hõlmates kõiki naabruspoliitika aspekte. Moodulid, sealhulgas 
tööalased külastused, seminarid ja koolitused, viidaks ellu Brüsselis ja Natolinis partnerluses niisuguste 
asjaomaste tegutsejatega nagu eksperdirühmad („think-tanks”), valitsusvälised organisatsioonid, 
ekspertide kogukonnad, asjaomased valitsused ja muud osalised.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Seistes silmitsi kasvava vajadusega usaldusväärse teabe ja teabevahetuse järele ELi ning selle naaberriikide 
ja -piirkondade kohta ning püüdes reageerida tungivale vajadusele muuta ELi ja ENPga seotud 
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küsimusi käsitlev ajakirjandus professionaalsemaks, võimaldaks naaberriikide ajakirjandusalase suutlikkuse 
suurendamine vaba, õiglast, tasakaalustatud ja eetilist teabevoogu ning võidelda meedia võimaliku 
kuritarvitamise ja propaganda vastu ning tugevdada kodanikuühiskondi ja läbipaistvust Euroopa naabruses.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 50 === AFET/5128 ===

esitaja(d): Väliskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 11
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 11 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

Reserv

Kogusumma 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

Rubriik:
Katseprojekt — eesmärgiga katta kulud, mis on seotud Euroopa ajakirjanduse õppetooli loomisega, 
stipendiumidega, mis on mõeldud Euroopa ajakirjandusele spetsialiseerunud üliõpilastele, ja 
akadeemilise tegevusega Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnakus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Projekt koosneb kahest osast: 
1. Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnakus Euroopa ajakirjanduse õppetooli loomine. 
Euroopa ajakirjanduse õppetool hakkab ainulaadsel viisil suurendama Natolini ülikoolilinnaku 
erialadevahelise akadeemilise tegevuse erakorralist kvaliteeti ja see hakkab tegutsema sünergias Natolinis 
juba loodud Euroopa naabruspoliitika õppetooli ja Euroopa tsivilisatsiooni õppetooliga, mida mõlemat 
rahastab Euroopa Komisjon. Euroopa ajakirjanduse õppetooli loomine aitab veelgi kaasa sihipärasele ja 
komplekssele pakkumisele, mida saab pakkuda vaid niisugune ülimalt tunnustatud ning juba ELile ja 
ENP-le spetsialiseerunud akadeemiline asutus nagu seda on Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnak. 
Katseprojektiga luuakse kindel, stabiilne ja sihipärane akadeemiline keskkond niisuguse akadeemilise 
tegevuse elluviimiseks, mis hõlmab teadusuuringuid ja väljaandeid Euroopa ajakirjanduse kohta, ning 
see toimub koostoimes ja sünergias akadeemilise tööga, mida tehakse praegu Natolini ülikoolilinnaku 
kahe juba olemasoleva õppetooli raames. Õppetooli töö hakkab tuginema ka Natolini ülikoolilinnaku 
muule käimasolevale tegevusele, nagu näiteks naabruspoliitika e-platvorm, mis on Natolini 
ülikoolilinnaku poolt ellu viidav ja Euroopa Komisjoni rahastatav e-õppe katseprojekt. 
2. Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnaku stipendiumid üliõpilastele (kes on eri valdkondliku taustaga, 
kuid soovivad alustada või jätkata karjääri ELi ja ENPga seotud küsimustele spetsialiseerunud 
ajakirjanikena), kes on pärit nii EList kui ka selle naaberriikidest, ning kõikidele Natolini ülikoolilinnaku 
üliõpilastele suunatud asjaomane akadeemiline ja õppekavaväline tegevus (mis algab õppeaastal 
2016/2017).
Euroopa ajakirjanduse stipendiumid võimaldavad nii EList kui ka selle naaberriikidest pärit valitud 
üliõpilastel katta kulud, mis on seotud nende asjaomaste õpingutega Euroopa Kolledži Natolini 
ülikoolilinnakus Euroopa interdistsiplinaarsete uuringute programmi raames. Stipendiumid aitavad nii 
liidus kui ka selle naaberriikides luua kõrgelt haritud, püsiva ja tööalaselt konkurentsivõimelise 
põhituumiku, mille liikmed võivad asuda vastutavatele ametikohtadele ELis ja naaberriikides ning kelle 
eriteadmisi saaks kasutada ELi poliitika väljatöötamisel, lisaks muudele ELi poolt kasutatavatele 
eksperditeadmiste allikatele. Katseprojekt pakub seega võimalusi pikaajaliseks struktureeritud hariduseks, 
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mis väljub ajutise koolituse või töökohapõhise õppe piiridest. Lisaks korraldatakse kõikidele osalejatele 
asjaomast akadeemilist ja õppekavavälist tegevust, mis võimaldab neil omandada täiendavaid 
spetsialiseeritud teadmisi ja oskusi Euroopa ajakirjanduse valdkonnas. 
Kõnealust katseprojekti hakatakse ellu viima aja jooksul nii ELi uuringutele kui ka ENPga seotud 
küsimustele spetsialiseerunud Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnakus tänu selle profiilile, Natolini 
enda Euroopa naabruspoliitika õppetooli ja Euroopa tsivilisatsiooni õppetooli tipptasemel akadeemilisele 
tegevusele ning organiseeritud väljasõitudele ENP riikidesse. Euroopa Kolledži Natolini ülikoolilinnak on 
ainulaadne eksperditeadmiste keskus, mis omab kogemusi ja juurdepääsu niisuguste tipptasemel 
akadeemikute ja praktikute ulatuslikule võrgustikule, kes on spetsialiseerunud ELi institutsioonidele ja 
poliitikale, Euroopa integratsioonile, üleminekule ja demokraatia ülesehitamisele ning ELi suhetele 
väliste tegutsejatega, hõlmates kõiki naabruspoliitika aspekte.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
ELi ja väliste tegutsejate vahelised suhted on mitmekihilised ja keerukad, millest on tingitud kasvav vajadus 
võimalikult kvaliteetsete teadmiste järele ELi ning selle naaberriikide ja -piirkondade kohta ning 
hädavajadus pakkuda pikaajalisi lahendusi Euroopa ajakirjanduse edendamiseks.

Katseprojektiga luuakse sihipärane akadeemiline keskkond niisuguse akadeemilise tegevuse elluviimiseks, 
mis hõlmab teadusuuringuid ja väljaandeid Euroopa ajakirjanduse kohta, ning pakutakse stipendiumide 
saajatele jätkusuutlikke ja kindlaid hariduslikke kogemusi ja kvalifikatsioone, mis võimaldavad ülimalt 
kvaliteetsete tulemuste saavutamist Euroopa ajakirjanduses.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 864 === ALDE/8060 ===

esitaja(d): Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Reserv

Kogusumma 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Praktikantide liikuvuse Euroopa raamprogramm: Euroopa kodakondsuse ja oskuste 
väärtustamine noorte tööturule lõimimise kaudu

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

1. Taustateave:
Vaatamata ELi märkimisväärsetele pingutustele noortegarantii süsteemi kehtestamisel ja 6,4 miljardi 
euro eraldamisele noorte tööhõive algatusele on noorte töötuse määr endiselt väga kõrge. 2015. aasta 
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juuni seisuga oli töötuid noori 4,7 miljonit, kusjuures erinevused liikmesriikide vahel on endiselt väga 
suured. 15-24-aastaste mitteõppivate ja mittetöötavate noorte arv on veelgi suurem – üle 6 miljoni. 
Otsustavate meetmeteta võib see viia nn kadunud põlvkonna tekkeni. 
Kuigi noorte tööhõive on peamiselt liikmesriikide vastutusvaldkonnas, kahjustab noorte jätkuvalt suur 
töötuse määr Euroopa Liidu projekti ja muudab tulevikuväljavaated süngeks. Hästi toimivad 
praktikasüsteemid ja liikuvuse kõrge tase, mis lihtsustab sujuvat üleminekut hariduse omandamiselt ja 
koolituselt tööturule, on tegurid, mis iseloomustavad väikese noorte tööpuudusega liikmesriike. Praktikat 
tunnustatakse nn töö leidmise kiireena, kusjuures liikuvus aitab soodustada pädevuse arendamist ja on 
arvatavasti kõige tulemuslikum tee Euroopa kodakondsuseni. Seetõttu tuleb meil ühiselt pingutada ja 
need kaks poliitikavaldkonda paremini seostada, et noortel Euroopa praktikantidel oleks võimalik saada 
töökogemusi teises liikmesriigis ning oma oskusi arendada. 
Euroopa Komisjon määratleb praktikaprogrammid kutseõppe ja -koolitusena, mille käigus ühendatakse 
ametlikult vahelduv koolitus äriühingus (praktilise ja kohapealse kogemuse omandamine) ja kooliharidus 
(praktilise ja teoreetilise õppe perioodid koolis või koolituskeskuses). Programmi lõpetamise korral on neil 
õpilastel võimalik saada riiklikult tunnustatud kutsekvalifikatsioon. Ideaalis sõlmitakse praktikandiga 
tööleping, mis annab talle praktikandist töötaja staatuse ja seega ka õiguse saada palka. 
Lepingu alusel välismaises ettevõttes töötavad praktikandid on põhimõtteliselt ikkagi esialgse tööandja 
töötajad ja tema vastutusel. See aga tõstatab õiguslikke küsimusi ja võib saada liikuvusele takistuseks. 
Tööandjad on olukorras, kus nad annavad oma praktikandid välismaise ettevõtja käsutusse (isegi kui see 
toimub Euroopas), kusjuures neil tuleb selle liikuvusaja jooksul endiselt täita esialgsest praktikalepingust 
tulenevaid kohustusi (töötasu, tööpäeva pikkus, töötingimused, sotsiaalkaitse, tervishoid, kindlustus jne). 
Vaatamata edusammudele ettevalmistava meetmega „Erasmus praktikantidele” ja Erasmus+ programmi 
1. põhimeetmega kutseõppes ja -koolituses osalejate ja töötajate liikuvuse osas ning arvestades hariduse 
ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) kutseõppe ja -koolituse 
sihttaset (6%), samuti Euroopa Õpipoisiõppe Liitu, on praktikantide pikaajaline liikuvus siiski piiratud. 
Sellel on mitmeid põhjuseid, sh kutseõppes osalejate tüüpiline vanus (15 kuni 19). Nooremad kui 18-
aastased on veel alaealised ja see tekitab kohustustega seotud probleeme, ka on neil sageli raske olla 
pikemat aega kodus eemal. See näitab, et vaja on tugitaristut ja lõimimismeetmeid (sh keeleõpet, majutust 
jne). See selgitab ka seda, miks Erasmus+ programm (mille puhul keskmine liikuvusaeg on alla ühe kuu) 
ei ole selle eesmärgi täitmiseks piisav ning seda tuleb täiendada. 
Kuigi nõukogu ja Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide 
süsteemi (ECVET) 1ning Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku (EQAVET) kohta, 2samuti 
Erasmus+ kutseõppe ja -koolituse liikuvust käsitlev harta on aidanud suurendada läbipaistvust ja 
usaldust riiklike kutseõppe ja -koolitussüsteemide vahel, on siiski veel märkimisväärseid probleeme, mis 
tulenevad raskustest välismaa viibimise ajal õpitu tunnustamisega.
2. Projekti sihiasetus
Katseprojekti üldeesmärk on hõlbustada praktikantide liikuvust, katsetades eri mudeleid vajaliku 
liikuvustaristu loomiseks (nt teenused, sh majutus, keelekursused, praktiline teave, juhendamine, 
kindlustus) ja koostöö asjaomaste poolte vahel ja võimaluste uurimine teha kutseõpe ja -koolitus noortele 
huvipakkuvamaks.
Projekti eesmärk on ka ametlikult tunnustada õpitulemusi ja toetada diplomite vastastikust tunnustamist 
ning praktikantide liikuvuse Euroopa raamistiku järkjärguline rakendamine, mis on oluline tingimus 
liikuvuse takistuste kõrvaldamiseks ja sümbol, millest võib saada integreerituma Euroopa 
praktikasüsteemi nurgakivi. 
See tähendab kolme tegevuseesmärki. 
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i) Kõigepealt katsetatakse projekti käigus, kuidas rakendada kulutõhusalt piiriülese praktika 
liikuvuskavasid kutseõpet ja -koolitust pakkuvate asutuste, äriühingute ja/või muude asjaomaste 
organisatsioonide vahel. Meetmega edendatakse asjaomaste osalejate suutlikkuse suurendamist, et luua 
vajalik taristu praktikantide saatmiseks ja vastuvõtmiseks ühest Euroopa riigist teise kuue- kuni 12-
kuuliseks ajavahemikuks ning uurida nõutava toetuse eri vorme. 
ii) Teiseks tehakse järeldused projektide elluviimisest ning Euroopa Parlamendi ülevaadetest ja 
uuringutest (vt allpool), et leida elujõulised võimalused paktikantide mobiilsuse Euroopa integreeritud 
raamistiku koostamiseks. 
Kavandatavad meetmed on järgmised. 
– Vaadatakse läbi kutseõpet ja -koolitust igas liikmesriigis reguleerivad õigusaktid. See hõlmab oskuste 

tunnustamist, diplomite tunnustamist ja samaväärsust, õnnetusjuhtumikindlustust, 
vastuvõtutingimusi koolitusasutuses ja lepingulisi suhteid noorte ning välismaiste äriühingute või 
õppeasutuste vahel. Ühtlasi püütakse selgitada välja lähenemisvarud ja võimalused määratleda 
praktikantide liikuvuse Euroopa raamistik. 

– Tehakse uuring äriühingute (rahvusvahelised kontsernid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
käsitöölised ja põllumajandusettevõtjad, sh need, kes on Euroopa Õpipoisiõppe Liidu liikmed) ja 
avalik-õiguslike asutuste (riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused) hulgas, et mõista 
nende visiooni, ärieetikat, suutlikkust võtta vastu praktikante, eriti välismaa noori.Hinnatakse 
olemasolevaid kõige tulemuslikumaid praktikasüsteeme (nt Saksamaal, Madalmaades ja Austrias) 
ning lepinguid piirialade, nt Saarimaa ja Lorraine'i, Alsace'i ja Baden-Württembergi ning Taani ja 
Schleswig-Holsteini vahel. 

– Korraldatakse projektikonkurss, et rahastada piiratud arvul üleeuroopalisi projekte, millesse on 
kaasatud kesksed sidusrühmad kutseõppe ja -koolituse valdkonnas, eesmärgiga töötada välja 
piiriüleses kutseõppes ja -koolituses osalevate praktikantide liikuvuse jätkusuutlikud süsteemid ja 
raamistik, et valmistada ette ja suurendada kvaliteetset liikuvust minimaalse kestusega 6 kuud 
vähemat kahes ELi liikmesriigis. Liikuvuskava õpitulemused tuleks lõimida õppekavasse ja selle eest 
tuleks anda ainepunkte, mis viib kutseõppe kvalifikatsioonini. Selliste projektide eesmärk peaks olema 
ka piirangute väljaselgitamine ja hindamine liikuvuskogemuse eel, selle käigus ja järel ning uurida ka 
võimalusi, mida kutseõpe ja -koolitus annab õppijatele ja äriühingutele, ning võimalikku nõudlust 
pikaajalise liikuvuse järele. Euroopa Komisjonil palutakse avaldada see konkursikutse hiljemalt 2016. 
aasta alguses, nii et projekte oleks võimalik alustada 2016. aasta kolmandas kvartalis. 

– Vaadatakse kriitiliselt üle kõik Euroopa Liidu tasandil praegu kasutada olevad vahendid, et uurida 
sünergiat ja ressursside optimaalset kasutamist praktikantide liikuvuse lihtsustamiseks. Nende 
vahendite ja programmide hulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata järgmistele: i) EURES, millel on 
läbipaistvuse ja piiriülese vastavuse potentsiaal selles valdkonnas, ii) algatus „Sinu esimene EURESe 
töökoht” noortele finantsstiimulite pakkumiseks praktika läbimiseks muus kui koduliikmesriigis, iii) 
Erasmus+ liikuvuse rahaliseks toetamiseks kuni 12 kuu jooksul praktikaprogrammi raames, iv) 
õpipoisiõppe platvorm Euro Apprenticeship ja v) Euroopa Õpipoisiõppe Liit, et tõsta teadlikkust 
poliitilisel ning tegevustasandil. 

– Selgitatakse välja vahendid ja meetodid sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste piirkondlike ja 
kohalike sidusrühmade kaasamise optimeerimiseks. Tegevus toimub koostöös Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

– Selgitatakse välja võimalused ja vahendid teadlikkuse tõstmiseks praktika potentsiaali ja eeliste kohta. 
Esialgne aastaeelarve on ligikaudu 4 000 000 eurot kõigi eespool nimetatud kuue meetme osas, 3. meetme 
(komisjoni projektikonkurss) aastaeelarve on 3 000000 eurot

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
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966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kutseõppes ja -koolituses osalevate praktikantide liikuvusvõimalused on piiratud ja esineb palju takistusi. 
Katseprojektiga testitakse, kas keskmine kuni pikaajaline praktikantide piiriülene mobiilsus on ELis 
teostatav sarnaselt üliõpilastele mõeldud kõrghariduse programmiga. Sellega püütakse ka vastata nõukogu 
korduvatele üleskutsetele lihtsustada liikuvust üle ELi3 ning edendada praktikat ja investeeringuid 
kutseõppesse ja -koolitusse. See on igati kooskõlas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi praeguste 
prioriteetidega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 67 === CULT/5816 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 13
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 13 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Õpitulemuste parandamine uute õpetajate toetamisega e-õppe, juhendamise ja nõustamise 
kaudu

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on luua üle kogu ELi vahendid algajate õpetajate toetamiseks nende karjääri 
esimestel aastatel, et nad kujunesid tulemusi andvateks asjatundjateks õpetamises, klassi ohjamises jne. 
Selleks tuleb a) luua veebimoodulid õpetajate õppeks, juhendamiseks ja nõustamiseks eesmärgiga 
suurendada algajate õpetajate omaalgatust (750 000 eurot) ning b) teha uuring, millega hinnata, kui 
teostatav on School Education Gateway edastatava sisu kohandamine õpetajate vajadustele teistes 
maailma osades, sh sidemete loomine olemasolevate platvormidega, mis on loodud rahvusvaheliste 
organisatsioonide, nt ÜRO ja OECD egiidi all (250 000 eurot).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

                                               
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126380.pdf
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Põhjendus:
Koolis peetakse õpetajate kvaliteeti õpilaste haridusalase edu kõige olulisemaks teguriks. Kõik hariduses 
tehtavad süsteemsed muudatused peavad seetõttu keskenduma õpetajate kvaliteedile ja sellele, kuidas nende 
tegevus mõjutab õpilaste õppetegevust. Sisseelamine tööellu koolis mõjutab eriti märkimisväärselt õpetajate 
töö tulemuslikkust ja omaalgatuslikkust nende hilisemas karjääris.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 92 === CULT/5861 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 16
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 16 100 000 100 000 100 000 100 000
Reserv

Kogusumma 100 000 100 000 100 000 100 000

Rubriik:
Katseprojekt – Noorte liikuvus kutseõppes: noorte liikuvuse parandamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Eesmärk on aidata parandada kutseõppes osalevate noorte liikuvust, s.t suurendada osalejate arvu 20 %-
ni toetuse saajatest ning parandada hariduse tunnustamist, ohutustingimusi ja praktika kvaliteeti. 
See aitaks 
– parandada programm „Erasmus+” nähtavust ja kättesaadavust koolitusel osalevatele noortele 
spetsialistidele;
– võtta tõhusalt ja kohandatult arvesse kutsehariduse ja -koolituse süsteemi omapära.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Eesmärk on aidata parandada kutseõppes osalevate noorte liikuvust, s.t suurendada osalejate arvu 20 %-ni 
toetuse saajatest ning parandada hariduse tunnustamist, ohutustingimusi ja praktika kvaliteeti.
See aitaks 

– parandada programm „Erasmus+” nähtavust ja kättesaadavust koolitusel osalevatele noortele 
spetsialistidele;

– võtta tõhusalt ja kohandatult arvesse kutsehariduse ja -koolituse süsteemi omapära.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1068 === GUE//7308 ===
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esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 800 000 800 000 800 000 800 000
Reserv

Kogusumma 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toetus noortele ohustatud, piirkondlike ja vähemuskeelte, teiste ametlike keelte ja 
väiksemate riigikeelte kõnelejatele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamised eesmärgid on järgmised: 
 luua Euroopa ohustatud, piirkondlike, vähemuskeelte, teiste ametlike keelte ja väiksemate riigikeelte 
kodanikuühiskonna organisatsioonide noortevõrgustik; 
 töötada välja koolitusprogrammid, mis kasutavad ära nende oskusi mitmekeelsuse valdkonnas, et aidata 
neil saavutada kõrgema staatusega tööd ning parandada nende oskusi kultuuriettevõtjatena;
 töötada välja noorte koolitusprogrammid, mis suurendavad noorte osalemist ELiga seotud projektides ja 
anda neile võimalusi liikuvuseks;
 töötada välja noorte koolitusprogrammid, mis suurendavad noorte osalemist ja oskusi töötamises ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide juhtimises.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Tegeleda probleemidega, millega seisavad silmitsi eelkõige Euroopa ohustatud keeled, ning piirkondlikud, 
vähemuskeeled, teised ametlikud keeled ja väiksemad riigikeeled, koolitades nt nende keelte noori 
kõnelejaid paremini korraldama kodanikuühiskonna ettevõtmisi, tootma rohkem omakeelset digitaalsisu ja 
osalema Euroopa rahastatavates projektides. Ning samal ajal koolitada neid kultuuriettevõtjateks, et oma 
keelt ja kultuuri paremini edendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 791 === VERT/7720 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Reserv

Kogusumma 750 000 500 000 750 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede – Laste- ja noortevahetuse programm EL–Ukraina

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on luua Teise maailmasõja järel loodud Deutsch-Französische 
Jugendwerki eeskujul struktuur, mis võimaldaks ELi liikmesriikide ja Ukraina noorematel põlvkondadel 
üksteisega kohtuda. Ettevalmistav meede peaks võimaldama luua aastaga vajaliku organisatsioonilise 
struktuuri laste ja noorukite liikumiseks ELi ja Ukraina vahel.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Praeguses kriisis Venemaa, Ukraina ja ELi vahel tahetakse selle kaksikettepanekuga (ettevalmistava 
meetmega Ukraina jaoks ja samaaegselt ettevalmistava meetmega Venemaa jaoks) edastada Euroopa ja 
Ukraina noorele põlvkonnale tugev poliitiline sõnum ja hea tahte ning lootuse sümbol. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 792 === VERT/7721 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Reserv

Kogusumma 750 000 500 000 750 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — Laste- ja noortevahetuse programm EL–Venemaa

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on luua Teise maailmasõja järel loodud Deutsch-Französische 
Jugendwerki eeskujul struktuur, mis võimaldaks ELi liikmesriikide ja Venemaa noorematel põlvkondadel 
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üksteisega kohtuda. Ettevalmistav meede peaks võimaldama luua aastaga vajaliku organisatsioonilise 
struktuuri laste ja noorukite liikumiseks ELi ja Venemaa vahel.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Praeguses kriisis Venemaa, Ukraina ja ELi vahel tahetakse selle kaksikettepanekuga (ettevalmistava 
meetmega Venemaa jaoks ja samaaegselt ettevalmistava meetmega Ukraina jaoks) edastada Euroopa ja 
Venemaa noorele põlvkonnale tugev poliitiline sõnum ja hea tahte ning lootuse sümbol. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4376 === BUDG/4376 ===

esitaja(d): Tamás Deutsch, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa andekad noored

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Selle eelarverea raames toetatakse järgmist tegevust: 
– toetusmeetmed talentide avastamiseks Euroopas;
– uued õppekavasisesed ja -välised talenditoetusviisid;

– õpetajate ja mentorite koolitus;
– talenditoetuskogukondade loomine (kohalikud ja piirkondlikud talenditoetusnõukogud);
– Euroopa talendikeskuste akrediteerimine; 
– Euroopa talendipäevade tähistamine; 
– Euroopa talenditippkohtumise korraldamine;
– Euroopa talendikaardi koostamine (interaktiivne portaal, mis sisaldab talenditoetusvõimalusi kõikides 
ELi liikmesriikides);
– parimate tavade vahetus talenditoetuse valdkonnas;
– niisuguste riikidevaheliste ELi talendi-mentori ja talendi-talendi meeskondade loomine, millega 
edendatakse ja stimuleeritakse tipptaseme kõrgemat taset.
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Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Talenti ja selle eri koostisosasid, nagu loovust ja innovatsiooni, on strateegias „Euroopa 2020” ja muudes 
ELi dokumentides tunnustatud Euroopa keskse tähtsusega varadena. Eelkõige suurendab talenditoetus 
enesehinnangut, tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalset liikuvust ja ühtekuuluvust ning see kuulub tähtsa 
osana mis tahes programmi, mis on suunatud ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. 

Talenditoetuse valdkonnas on tehtud rohujuure tasandi algatusi kõikides ELi liikmesriikides ja sellel on suur 
kasvupotentsiaal. Seda tunnustades on fookustatuma tegevuse toetamise vajadus ülimalt oluline andekate 
noorte Euroopa kogukonna saavutamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4573 === BUDG/4573 ===

esitaja(d): Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Michael Gahler, Elmar Brok, Cristian Dan 
Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Fabio 
Massimo Castaldo, Urmas Paet

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000

Reserv

Kogusumma 750 000 500 000 750 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede – Laste- ja noortevahetuse programm EL–Ukraina

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on luua Teise maailmasõja järel loodud Deutsch-Französische 
Jugendwerki eeskujul struktuur, mis võimaldaks ELi liikmesriikide ja Ukraina noorematel põlvkondadel 
üksteisega kohtuda. Ettevalmistav meede peaks võimaldama luua aastaga vajaliku organisatsioonilise 
struktuuri laste ja noorukite liikumiseks ELi ja Ukraina vahel. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Praeguses kriisis Venemaa, Ukraina ja ELi vahel tahetakse selle kaksikettepanekuga (ettevalmistava 
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meetmega Ukraina jaoks ja samaaegselt ettevalmistava meetmega Venemaa jaoks) edastada Euroopa ja 
Ukraina noorele põlvkonnale tugev poliitiline sõnum ja hea tahte ning lootuse sümbol. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4574 === BUDG/4574 ===

esitaja(d): Michael Gahler, Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Elmar Brok, Cristian Dan 
Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Mark 
Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Reserv

Kogusumma 750 000 500 000 750 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — Ettevalmistav meede: Laste- ja noortevahetuse programm EL–Venemaa

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on luua Teise maailmasõja järel loodud Deutsch-Französische 
Jugendwerki eeskujul struktuur, mis võimaldaks ELi liikmesriikide ja Venemaa noorematel põlvkondadel 
üksteisega kohtuda. Ettevalmistav meede peaks võimaldama luua aastaga vajaliku organisatsioonilise 
struktuuri laste ja noorukite liikumiseks ELi ja Venemaa vahel. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Praeguses kriisis Venemaa, Ukraina ja ELi vahel tahetakse selle kaksikettepanekuga (ettevalmistava 
meetmega Venemaa jaoks ja samaaegselt ettevalmistava meetmega Ukraina jaoks) edastada Euroopa ja 
Venemaa noorele põlvkonnale tugev poliitiline sõnum ja hea tahte ning lootuse sümbol. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4575 === BUDG/4575 ===

esitaja(d): Jean Arthuis, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Karima Delli, Jean-Paul Denanot, 
Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Kaja Kallas, Ernest Maragall, 
Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Claude Rolin, Paul Rübig

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Reserv

Kogusumma 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Praktikantide liikuvuse Euroopa raamprogramm: Euroopa kodakondsuse ja oskuste 
arendamine noorte tööturule integreerimise abil

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

1. Taust:
Vaatamata ELi arvestatavatele jõupingutustele, rakendades noortegarantii süsteemi ja eraldades 6,4 
miljardit eurot noorte tööhõive algatusele, on tööpuuduse tase endiselt väga kõrge. Juunis 2015 oli noorte 
töötute arv 4,7 miljonit, kusjuures ELi liikmesriikide seas püsivad selles osas märkimisväärsed erinevused 
ja lahknevused. Mittetöötavate ja mitteõppivate 14–25-aastaste noorte (nn NEET-noored) arv on veelgi 
kõrgem, ületades 6 miljonit. Otsustavate meetmeteta võib see viia nn kadunud põlvkonna tekkeni. 
Kuigi noorte tööhõive kuulub eelkõige liikmesriikide vastusalasse, kahjustab noorte tööpuuduse jätkuvalt 
kõrge tase Euroopa Liidu kui projekti mainet ja muudab selle tuleviku tumedaks. Madala noorte 
töötusega liikmesriike iseloomustavad hästitoimivad praktikaõppe süsteemid ja kõrge liikuvuse tase, mis 
hõlbustavad sujuvat üleminekut haridusest ja koolitusest tööturule. Praktikaõpet tunnustatakse nn töö 
leidmise kiirteena ning liikuvus aitab soodustada pädevuse arendamist ja on arvatavasti kõige 
tulemuslikum tee Euroopa kodakondsuseni. Seetõttu tuleks meil liita jõupingutused ning ühendada need 
kaks poliitikavaldkonda sellisel viisil, mis võimaldaks Euroopa noortel praktikantidel oma oskuste 
arendamiseks omandada ametialaseid kogemusi teises liikmesriigis. 
Euroopa Komisjon määratleb praktikaõppe programmi kui ühte kutseharidust ja -koolituse vormi, milles 
on kombineeritud ja mille kestel ametlikult vaheldub väljaõpe ettevõttes (praktiliste kogemuste 
omandamine kohapeal) ning koolipõhine õppetöö (praktiline ja teoreetiline õpe koolis või 
koolituskeskuses). Nende programmide läbimisel saab õppur riiklikult tunnustatud kutsehariduse 
kvalifikatsiooni. Ideaaljuhul sõlmitakse praktikandiga tööleping, millega antakse talle õpipoisi staatus ja 
makstakse ka sellele vastavat töötasu. 
Töölepinguga praktikant on välisfirmas viibimise ajal põhimõtteliselt endiselt tööl oma algse tööandja 
juures ja tema vastuse all. See tõstatab siiski õiguslikke probleeme ja võib tekitada potentsiaalseid 
takistusi liikuvusele: Tööandjad seisavad silmitsi olukorraga, kus nad annavad oma praktikandid 
välisfirma kasutusse (isegi kui need asuvad Euroopas), kuid peavad kogu liikuvuse ajal täitma oma 
kohustusi vastavalt algsele õpipoisilepingule (töötasu, töötunnid, töötingimused, sotsiaal- ja tervisekaitse, 
kindlustus jne). 
Vaatamata edusammudele ettevalmistava meetmega „Erasmus praktikantidele” ja Erasmus+ programmi 
1. põhimeetmega kutseõppes ja -koolituses osalejate ja töötajate liikuvuse osas ning arvestades hariduse 
ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) kutseõppe ja -koolituse 
sihttaset (6%), samuti Euroopa Õpipoisiõppe Liitu, on praktikantide pikaajaline liikuvus siiski piiratud.
Sellel on mitmeid põhjusi, sh kutseõppurite tüüpiline vanus (15–19). Alla 18-aastastena on nad 
alaealised, mis tõstatab vastutusega seotud küsimusi, ja tihti on neil raske ka pikemat aega kodust eemal 
olla. See tähendab, et on vajadus toetava infrastruktuuri ja integreerimismeetmete (sh keeleõpe, majutus 
jne) järele. See põhjendab ka seda, miks selle eesmärgi täitmiseks ei piisa programmist Erasmus+ (kus 
keskmine liikuvusvahemik ei ületa ühte kuud), ning seda on vaja täiendada. 
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Kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitused ainepunktide (ECVET) ja kvaliteeditagamise 
(EQAVET) süsteemide kohta ning Erasmus+ kutsehariduse ja -koolituse liikuvust käsitlev harta on 
suurendanud läbipaistvust ja usaldust riiklike süsteemide vahel, esineb endiselt märkimisväärseid 
probleeme, mis on tingitud nende süsteemide erinevustest ja mis põhjustavad raskusi õpitu valideerimisel 
pärast välismaal veedetud õppeperioodi.
2. Projekti fookus
Katseprojekti üldeesmärk on hõlbustada praktikantide liikuvust, katsetades erinevaid mudeleid vajaliku 
liikuvustaristu rajamiseks (näit teenused, mis hõlmavad majutust, keelekursusi, praktilist teavet, 
juhendamist, kindlustusega seotud probleeme) ja koostöö korraldamist asjaomaste osapoolte vahel ning 
uurides erinevaid võimalusi, kuidas muuta kutseharidust ja -koolitust noorte jaoks atraktiivsemaks 
valikuvõimaluseks.
Projekti eesmärk on ühtlasi ametlikult tunnustada ja valideerida õpiväljundeid ning toetada diplomite 
vastastikust tunnustamist ja Euroopa praktikantide liikuvuse raamistiku järkjärgulist rakendamist, mis 
on oluline eeldus liikuvuse takistuste kõrvaldamiseks ning sümbol, mis võib panna nurgakivi Euroopa 
praktikasüsteemide suuremale integreeritusele. 
See tähendab kahte tegevuseesmärki. 
i) Esiteks tehakse projekti raames kindlaks, kuidas oleks võimalik rakendada kulutõhusaid piiriüleseid 
praktikantide liikuvussüsteeme kutseharidus- ja koolitusasutuste, ettevõtete ja/või muude 
organisatsioonide vahel. See meede suurendab asjaomaste osapoolte suutlikkust rajada vajalikud taristud 
praktikantide saatmiseks ja vastuvõtmiseks ühest liikmesriigist teise ajavahemikuks 6–12 kuud ning teeb 
kindlaks erinevad vajaliku toetuse vormid. 
ii) Teiseks tehakse järeldused projektide rakendamisest ja Euroopa Parlamendi koostatud ülevaadetest ja 
uuringutest (vt allpool), mis pakuvad toimivaid variante Euroopa praktikantide liikuvuse integreeritud 
raamistiku loomiseks. 
Kavandatavad meetmed on järgmised: 
1. Ülevaade kutseõpet ja -koolitust reguleerivatest riiklikest õigusaktidest ja eeskirjadest. See hõlmaks 
oskuste tunnustamist, diplomite valideerimist ja võrreldavust, õnnetusjuhtumi kindlustust, 
koolitusasutuste vastuvõtutingimusi ning noorte ja välisettevõtete või -asutuste vahelisi lepingulisi 
suhteid. Samuti püütaks välja selgitada konvergentsivaru ja võimalik mänguruum Euroopa praktikantide 
liikuvuse raamistiku määratlemisel. 
2. Küsitlus, mis hõlmab ettevõtjaid (rahvusvahelised grupid, VKEd, käsitöölised ja põllumajandustootjad, 
sh EAFA liikmed) ja avalikke asutusi (riiklikud, kohalikud ja piirkondlikud asutused), eesmärgiga mõista 
nende nägemust, ärieetikat, vastuvõtmisvõimalusi, eriti seoses välismaiste praktikantidega. Hinnang 
mõnedele kõige edukamatele õpipoisisüsteemidele (nt Saksamaa, Madalmaad, Austria) ning kehtivatele 
konventsioonidele mõnedel piirialadel, nagu Saarland ja Lorraine, Alsace ja Baden-Württemberg, Taani 
ja Schleswig-Holstein. 
3. Projektikonkurss piiratud arvu üleeuroopaliste projektide rahastamiseks, mis hõlmab peamisi 
kutsehariduse ja -koolituse sidusrühmi, eesmärgiga töötada välja piiriülese kutsehariduse ja -koolituse 
praktikantide liikuvuse jätkusuutlikud süsteemid ja raamistikud, et valmistada ette ja suurendada 
pikaajalist kvaliteetset liikuvust, mis kestaks vähemalt 6 kuud ja toimuks vähemalt 2 ELi liikmesriigis. 
Liikuvussüsteemi õpiväljundid tuleks integreerida õppekavadesse ja neid peaks tunnustama kutsehariduse 
ja -koolituse kvalifikatsiooni omandamisel. Selliste projektide eesmärk peaks hõlmama ka piirangute 
tuvastamist ja hindamist enne ja pärast liikuvuskogemust ning selle ajal, samuti selle pakutavaid 
võimalusi õppuritele, ettevõtetele ja kutseharidusasutustele ning võimalikku nõudlust pikaajalise 
liikuvuse järele. Euroopa Komisjonil palutakse projektikonkurss avalikustada hiljemalt 2016. aasta 
alguses, nii et 2016. aasta kolmandaks kvartaliks oleks projektidega juba alustatud. 
4. Kriitiline ülevaade kõigist Euroopa Liidu käsutuses olevatest vahenditest, millega uurida sünergiat ja 
ressursside optimaalset kasutamist praktikantide liikuvuse edendamisel. Nende vahendite ja programmide 
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hulgas tuleks erilist tähelepanu pöörata: i) EURESile, selle potentsiaali tõttu läbipaistval ja piiriülesel 
töövahendusel, ii) "Sinu esimesele EURESi töökohale", noortele pakutavate rahaliste stiimulite tõttu 
sooritada praktika mõnes teises riigis, iii) programmile Erasmus+, rahalise toetuse tõttu kuni 12 kuud 
kestvale liikuvusele osana praktikandiprogrammist, iv) platvormile Euro Apprenticeship ning v) Euroopa 
Õpipoisiõppe Liidule, teadlikkuse tõstmiseks poliitilisel ja tegevustasandil. 
5. Vahendite ja meetodite kindlaksmääramine sotsiaalpartnerite jt piirkondlike ja kohalike sidusrühmade 
kaasamise optimeerimiseks. See töö viiakse läbi partnerluses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Regioonide Komiteega.
6. Vahendite ja viiside kindlaksmääramine teadlikkuse tõstmiseks õpipoisipraktika potentsiaalist ja 
kasust. 
Esialgne aastaeelarve kõigile eelnimetatud 6 meetmele on ligikaudu 4 000 000 eurot, 3. meetme 
(komisjoni projektikonkurss) aastaeelarve on 3 000 000 eurot.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Praktikantide liikuvusvõimalused kutsehariduses ja -koolituses on piiratud ja neid segavad mitmed 
takistused. Käesolev katseprojekt soovib uurida, kui reaalne oleks muuta piirideülene pikaajaline 
kutsehariduspraktikantide liikuvus ELis tegelikkuseks, mis oleks võrreldav kõrgkoolide üliõpilaste 
liikuvusega. Samuti püütakse reageerida nõukogu korduvatele üleskutsetele hõlbustada liikuvust ELi piires 
ning edendada kutsehariduse ja -koolituse õpipoisipraktikat ja sellesse investeerimist. Katseprojekt on 
täielikult kooskõlas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu prioriteetidega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4576 === BUDG/4576 ===

esitaja(d): Marlene Mizzi, Alfred Sant

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Reserv

Kogusumma 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Rubriik:
Katseprojekt — Laste liikuvus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Kuna programm Erasmus+ ei hõlma nooremate laste liikuvust, ning lisaks olemasolevatele projektidele ja 
platvormidele, mida toetab Erasmus+, on selle katseprojekti eesmärk süveneda õppekavavälise hariduse 
probleemidesse ning investeerida laste elukestvasse õppesse. Katseprojekt keskendub koolide õppekava 
täiustamisele, et see hõlmaks ka teiste riikide koolide sihtkülastusi, nii et oma koolielu jooksul puutuksid 
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lapsed teiste kultuuridega kokku vähemalt ühe korra juba varases eas. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Et oma potentsiaali täielikult rakendada, tuleb noortel omandada elutähtsad oskused ja pädevused, mis on 
vajalikud nende isikliku arengu, tulevase töökoha ja aktiivse kodakondsuse seisukohalt. Riikidevaheline 
liikuvus ja teiste Euroopa riikide külastamine rajab vajaliku vundamendi laste edasisele isiklikule arengule. 
Projekti eesmärk on propageerida Euroopa kultuuri, kunsti, keeli ja väärtusi lastele juba varasest east 
koolihariduse ja õppekavavälise tegevuse kaudu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4610 === BUDG/4610 ===

esitaja(d): Marisa Matias

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 800 000 800 000 800 000 800 000
Reserv

Kogusumma 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toetus noortele ohustatud, piirkondlike ja vähemuskeelte, teiste ametlike keelte ja 
väiksemate riigikeelte kõnelejatele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamised eesmärgid on järgmised: 
 luua Euroopa ohustatud, piirkondlike, vähemuskeelte, teiste ametlike keelte ja väiksemate riigikeelte 
kodanikuühiskonna organisatsioonide noortevõrgustik; 
 töötada välja koolitusprogrammid, mis kasutavad ära nende oskusi mitmekeelsuse valdkonnas, et aidata 
neil saavutada kõrgema staatusega tööd ning parandada nende oskusi kultuuriettevõtjatena;
 töötada välja noorte koolitusprogrammid, mis suurendavad noorte osalemist ELiga seotud projektides ja 
anda neile võimalusi liikuvuseks;
 töötada välja noorte koolitusprogrammid, mis suurendavad noorte osalemist ja oskusi töötamises ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide juhtimises.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Tegeleda probleemidega, millega seisavad silmitsi eelkõige Euroopa ohustatud keeled, ning piirkondlikud, 
vähemuskeeled, teised ametlikud keeled ja väiksemad riigikeeled, koolitades nt nende keelte noori 
kõnelejaid paremini korraldama kodanikuühiskonna ettevõtmisi, tootma rohkem omakeelset digitaalsisu ja 
osalema Euroopa rahastatavates projektides. Ning samal ajal koolitada neid kultuuriettevõtjateks, et oma 
keelt ja kultuuri paremini edendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1104 === S&D//7004 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Õpitulemuste parandamine uute õpetajate toetamisega e-õppe, juhendamise ja nõustamise 
kaudu

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on luua üle kogu ELi vahendid algajate õpetajate toetamiseks nende karjääri 
esimestel aastatel, et nad kujuneksid tulemusi andvateks asjatundjateks õpetamises, klassi ohjamises jne. 
Selleks tuleb a) luua veebimoodulid õpetajate õppeks, juhendamiseks ja nõustamiseks eesmärgiga 
suurendada algajate õpetajate omaalgatust (750 000 eurot) ning b) teha uuring, millega hinnata, kui 
teostatav on School Education Gateway edastatava sisu kohandamine õpetajate vajadustele teistes 
maailma osades, sh sidemete loomine olemasolevate platvormidega, mis on loodud rahvusvaheliste 
organisatsioonide, nt ÜRO ja OECD egiidi all (250 000 eurot).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Koolis peetakse õpetajate kvaliteeti õpilaste haridusalase edu kõige olulisemaks teguriks. Kõik hariduses 
tehtavad süsteemsed muudatused peavad seetõttu keskenduma õpetajate kvaliteedile ja sellele, kuidas nende 
tegevus mõjutab õpilaste õppetegevust. Sisseelamine tööellu koolis mõjutab eriti märkimisväärselt õpetajate 
töö tulemuslikkust ja omaalgatuslikkust nende hilisemas karjääris.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=



47

Muudatusettepaneku projekt 1257 === S&D//7165 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 02 77 10
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 02 77 10 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Rubriik:
Katseprojekt — Laste liikuvus

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Kuna programm Erasmus+ ei hõlma nooremate laste liikuvust, ning lisaks olemasolevatele projektidele ja 
platvormidele, mida toetab Erasmus+, on selle katseprojekti eesmärk süveneda õppekavavälise hariduse 
probleemidesse ning investeerida laste elukestvasse õppesse. Katseprojekt keskendub koolide õppekava 
täiustamisele, et see hõlmaks ka teiste riikide koolide sihtkülastusi, nii et oma koolielu jooksul puutuksid 
lapsed teiste kultuuridega kokku vähemalt ühe korra juba varases eas.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Et oma potentsiaali täielikult rakendada, tuleb noortel omandada elutähtsad oskused ja pädevused, mis on 
vajalikud nende isikliku arengu, tulevase töökoha ja aktiivse kodakondsuse seisukohalt. Riikidevaheline 
liikuvus ja selle katseprojekti raames toimuvad nooremate laste vanusekohased järelevalve all toimuvad 
Euroopa riikide külastused rajavad vajaliku vundamendi laste edasisele isiklikule arengule. Projekti eesmärk 
on propageerida Euroopa kultuuri, kunsti, keeli ja väärtusi lastele juba varasest east koolihariduse ja 
õppekavavälise tegevuse kaudu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 108 === FEMM/6013 ===

esitaja(d): Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Peatükk 15 03 — Raamprogramm „Horisont 2020”

Muuta selgitusi järgmiselt:

Märkused:
Pärast lõiku:
Programmi vahenditest rahastatakse peamiselt strateegia .......... arendus- ja uuendustegevuse jaoks piisavat 
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lisaraha.

Muuta teksti järgmiselt:

Programmi elluviimise eesmärk on saavutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 179 sätestatud 
eesmärgid, et aidata kaasa Euroopa teadusruumil põhineva teadmusühiskonna loomisele, st toetades 
riikidevahelist koostööd kõikidel tasanditel kogu Euroopa Liidus, muutes Euroopa teadusuuringud 
dünaamilisemaks ja loovamaks ning tõstes nende taset vastavalt teadmiste tasemele, tugevdades 
teadusuuringute ja tehnoloogiaga seotud inimressursse kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt ning teadusuuringute 
ja uuendustegevuse võimekust kogu Euroopas, ja tagada selle optimaalne kasutamine. Eriti võetakse arvesse 
vajadust suurendada naiste osalemist ja osakaalu teadus- ja uurimistöös.

Põhjendus:
Naiste osakaal teadlaste hulgas on endiselt tunduvalt väiksem meeste omast, isegi akadeemilises sektoris. 
Naiste juurdepääs teadlaste ametikohtadele, rahastamisele, avaldamisvõimalustele ja akadeemilistele 
auhindadele on endiselt ebavõrdne, mistõttu ei kasutata nende potentsiaali teaduses piisavalt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 859 === ALDE/8055 ===

esitaja(d): Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221
Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Põhjendus:
Muudatusettepanekuga soovitakse täielikult taastada selle eelarverea algne aastaprofiil, nagu see oli 
kavandatud enne

kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamist EFSI (Euroopa Strateegiliste
Investeeringute Fond) tagatisfondi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4213 === BUDG/4213 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683 320 118 729 251 833 221
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683 320 118 729 251 833 221

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4553 === BUDG/4553 ===

esitaja(d): Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Põhjendus:
Muudatusettepanekuga soovitakse täielikult taastada selle eelarverea algne aastaprofiil, nagu see oli 
kavandatud enne kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamist EFSI (Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond) tagatisfondi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 949 === EPP//7522 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221
Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Põhjendus:
Tuleks taastada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatisfondi rahastamiseks kasutatavate 
programmi „Horisont 2020” eelarveridade struktuur 2016. aastaks. Need muudatusettepanekud peegeldavad 
parlamendi kindlat soovi minimeerida nii palju kui võimalik EFSI ümberpaigutamise mõju programmile 
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„Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastule, et täielikult saavutada nende programmide eesmärgid ja 
et nende käsutuses oleksid kaks aastat tagasi kokku lepitud rahalised vahendid. Kasutusele tuleks võtta kõik 
vahendid, mida mitmeaastase finantsraamistiku määrus võimaldab, muu hulgas paindlikkusinstrument.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 151 === ITRE/5222 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Põhjendus:
Selle muudatusettepanekuga soovitakse täielikult taastada selle eelarverea algne 2016. aasta profiil, nagu see 
oli kavandatud enne kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamist EFSI (Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond) tagatisfondi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1190 === S&D//7097 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 03 05 — Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut – teadmiste kolmnurga kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni harude lõimimine 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221
Reserv

Kogusumma 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Põhjendus:
Muudatusettepanekuga soovitakse täielikult taastada selle eelarverea algne aastaprofiil, nagu see oli 
kavandatud enne kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamist EFSI (Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond) tagatisfondi. Seda rahastatakse kõikidest rahastamisvahenditest, mis on kättesaadavad 
mitmeaastase finantsraamistiku määruse nr 1311/2013 kohaselt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 214 === ITRE/5285 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 03 51 — Eelmise teadusuuringute raamprogrammi meetmete lõpuleviimine — Seitsmes 
raamprogramm (2007–2013)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 51 p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000 12 500 000 p.m. 304 000 000
Reserv

Kogusumma p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000 12 500 000 p.m. 304 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 117 === FEMM/6028 ===

esitaja(d): Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 03 77 02
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 03 77 02 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — VKEde rahastamisvahend naiste osalemise suurendamiseks

Märkused:
Lisada järgmine tekst:
ELis tegutsevad või raamprogrammiga „Horisont 2020” assotsieerunud riikides asutatud väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad nüüd saada ELi poolseid rahalisi vahendeid ja toetust 
innovatsiooniprojektidele, mis aitavad neil kasvada ja laiendada oma tegevust teistesse riikidesse 
Euroopas ja sellest kaugemal. VKEde abistamiseks pakutakse kogu I ja II etapi vältel paralleelselt 
innovatsiooni ja ettevõtluse arendamise alast nõustamist. Katseprojektiga luuakse olemasoleva 
programmiga paralleelselt spetsiaalne nõustamisprogramm naisettevõtjatele.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Euroopas ei ole niigi piisavalt ettevõtjaid, kes oma ideid ettevõtluses teostaksid, kuid naisettevõtjaid on 
meessoost ettevõtjatega võrreldes proportsionaalselt veelgi vähem. Euroopa majandus vajab rohkem 
ettevõtjaid, kes oma ideed ellu viiksid. Seetõttu on asjaomase katseprojekti eesmärk edendada naisettevõtlust 
sektoris, kus domineerivad mehed, tehes seda spetsiaalse nõustamisteenuse abil, et kõrvaldada 
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naisettevõtluse suurimad takistused.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4616 === BUDG/4616 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 
Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 04 01 — Euroopa kultuuri- ja loomesektorite VKEde ja organisatsioonide finantssuutlikkuse 
tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220

Reserv

Kogusumma 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Selle suundumuse peatamiseks 
on esitatud ettepanek suurendada valdkonnale eraldatavaid summasid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 76 === CULT/5843 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 04 01 — Euroopa kultuuri- ja loomesektorite VKEde ja organisatsioonide finantssuutlikkuse 
tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

Muuta arvnäitajaid ja rubriiki järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220

Reserv

Kogusumma 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220

Rubriik:
Euroopa kultuuri- ja loomesektoriloomesektorite VKEde ning väikeste ja väga väikeste organisatsioonide 
finantssuutlikkuse tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

Põhjendus:
Mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimise tulemusel tuli kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendi 
kasutuselevõtmine lükata edasi 2016. aastasse. Kultuuri- ja loomesektori tagatisvahendile tuleb selle 
esimesel rakendamisaastal eraldada piisavalt raha, et kulude ja tulude suhe oleks võimalikult soodne. 

Pealkirja tuleks muuta, sest see ei hõlma õiguslikus aluses väljendatud Euroopa Parlamendi nõudmist avada 
tagatissüsteem väikestele ja väga väikestele organisatsioonidele.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1069 === GUE//7309 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 04 01 — Euroopa kultuuri- ja loomesektorite VKEde ja organisatsioonide finantssuutlikkuse 
tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220
Reserv

Kogusumma 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220

Põhjendus:
Viimastel aastatel on kultuuri- ja loomesektori rahastamist süstemaatiliselt kärbitud, mille tagajärjel on 
kultuuriloome vähenenud, pärssides kultuurilist ja loomevabadust ning kahjustades sektorit ja selle töötajaid. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1205 === S&D//7112 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 04 01 — Euroopa kultuuri- ja loomesektorite VKEde ja organisatsioonide finantssuutlikkuse 
tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220
Reserv

Kogusumma 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220

Põhjendus:
Eelarveprojekti assigneeringud ei ole ulatuslikud, seega tuleks assigneeringuid suurendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4067 === BUDG/4067 ===

esitaja(d): Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 04 02 — Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise 
ringluse ja liikuvuse edendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m.
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Reserv

Kogusumma 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m.

Põhjendus:
Kultuur ei ole üks ELi põhiülesandeid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4617 === BUDG/4617 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 
Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 04 02 — Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise 
ringluse ja liikuvuse edendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000

Reserv

Kogusumma 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000

Põhjendus:
Euroopa finantskriisi tõttu on kultuuri- ja loomesektoris mitme aasta jooksul rahastamist tugevalt kärbitud, 
mille tagajärjel on kultuuriloome vähenenud selliselt, et see pärsib loomevabadust ja vabadust nautida 
kultuuri ning seab ohtu sektori püsimajäämise ja selle töötajate toimetuleku. Sellele suundumusele vastu 
seismiseks ja kultuuritöötajate ulatuslikuma ringluse ja liikuvuse edendamiseks soovitatakse suurendada 
assigneeringuid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 68 === CULT/5824 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 15 04 02 — Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise 
ringluse ja liikuvuse edendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000
Reserv

Kogusumma 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000

Põhjendus:
Euroopa kultuuripealinnade jaoks on vaja täiendavaid assigneeringuid vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsusele nr 445/2014/EL. Selle otsusega kehtestati uus kord ja ajakava 
Melina Mercouri auhinna väljaandmiseks, mis omistatakse selle auhinna kandidaadiks nimetatud linnadele. 
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Seda uut korda ei olnud võimalik kajastada programmi „Loov Euroopa” eelarve jaotuses. Kavandatav 
assigneeringute suurendamine aitaks vältida olukorda, kus Melina Mercouri auhinna väljaandmine 
kahjustaks teisi programmi meetmeid. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1206 === S&D//7113 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 15 04 02 — Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise 
ringluse ja liikuvuse edendamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000

Reserv

Kogusumma 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000

Põhjendus:
Arvestades kultuurilise mitmekesisuse ja loomesektori olulisust Euroopas ei ole eelarvekärbe põhjendatud 
allprogrammi „Kultuur” puhul, mida tuleks toetada ja arendada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1022 === EPP//7613 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 07
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 07 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Reserv

Kogusumma 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — Euroopa kultuurivaldkonna teleprogrammi subtiitritega varustamine kõikjal 
Euroopas

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Olemasoleva katseprojekti 15047707 „Euroopa integratsiooni edendamine kultuuri kaudu, pakkudes uusi 
subtiitritega versioone valitud teleprogrammidest kogu Euroopas” (eelkõige esinemised, 
dokumentaalfilmid ja telesaated) muutmine ettevalmistavaks meetmeks 15 04 77 07 „Euroopa 
kultuurivaldkonna teleprogrammi subtiitritega varustamine kõikjal Euroopas”

See ettevalmistav meede jätkaks Euroopa Parlamendi poolt 2014. ja 2015. aastal rahastatud katseprojekti, 
mille eesmärk oli uurida valitud telesaadete subtiitritega varustamise abil kõikjal Euroopas, kas 
kultuurisaadetele oleks Euroopas vaatajaid. 
2014. aastal rahastatud katseprojekti arendab praegu kultuurisuunitlusega Euroopa telekanal ARTE, mis 
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pakub alates 2015. aasta oktoobrist 600 tundi teleprogrammi neljas keeles (prantsuse, saksa, inglise ja 
hispaania keeles). 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Selliseid projekte tuleks edasi arendada, et pakkuda suuremat keelevalikut (vähemalt prantsuse, saksa, 
inglise, hispaania, poola ja itaalia keelt). Need kuus keelt võimaldaksid jõuda 70% Euroopa kodanikeni 
nende emakeeles. 

Kestus on selle eksperimendi edukuse võtmetegur; digitaalseid kommunikatsiooni- ja turundusvahendeid 
katsetatakse ja kasutatakse mitme aasta vältel. See tegevus suurendaks vaatajate arvu nii Euroopas kui 
väljaspool, looks uue Euroopa kultuurilise narratiivi ning arendaks uusi ärimudeleid Euroopa meedia 
sidusrühmade jaoks. Tulemusi jagatakse ELi sidusrühmadega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 70 === CULT/5827 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 15 04 77 09 — Katseprojekt — Loovisikutest noorte ettevõtjate võrgustike toetamine: liit ja 
kolmandad riigid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 09 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000 200 000 p.m. 400 000
Reserv

Kogusumma 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000 200 000 p.m. 400 000

Põhjendus:
2015. aastaks kinnitatud kulukohustuste suurus oli 800 000 ja maksete suurus 400 000. Ei ole selgitatud, 
miks maksete osas on puudu 200 000. See summa tuleb taastada 2016. aastal.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 866 === ALDE/8063 ===

esitaja(d): Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
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Rubriik:
Katseprojekt – Mälestuse hoidmisest füüsilise mälestamiseni: Euroopa juudi surnuaedade kaitsmine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Projekt
Katseprojektiga tehakse järgmist:
–  jäädvustatakse, piiristatakse, ümbritsetakse aiaga ja kaitstakse kindlaksmääratud arvu juudi 

surnuaedasid kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis ja kahes ELi naaberriigis;
– alustatakse kõigi juudi surnuaedade füüsilise kaitsmisega Euroopas, eriti kohtades, kus juudi 

kogukonnad holokausti käigus hävitati;
– selgitatakse välja ressursid, piirangud, kulud ja üldised paktilised mudelid, et töötada välja prototüüp 

ja suunised jätkusuutliku, praktilise ja tõhusa pikaajalise projekti jaoks, mille keskne eesmärk on 
säilitada kõik juudi surnuaiad Euroopas ja neid kaitsta;

– kasutatakse kohalikke projekte Euroopa ajaloolise, kultuurilise, etnilise ning usulise mitmekesisuse 
tunnustamise soodustamiseks, edendades haridusprojekte sallivuse, rassismivastasuse ja 
kultuuripärandi teemal, kasutades keskse punktina kohalikku juudi surnuaeda. 

Preambul
Enne Teise maailmasõja puhkemist elas Kesk- ja Ida-Euroopas üle seitsme miljoni juudi. Juudid olid 
elanud nende riikide asulates, linnades ja külades sajandeid. Juute ei olnud ainult vähestes kohtades ning 
tänapäeva Euroopa juudi elanikkonna peaaegu täielik linnastumine ei olnud siis veel absoluutne norm. 
Arhiiviandmete põhjal oli Euroopas tuhandeid juudi elanikkonnaga linnu ja külasid, mille tõenduseks on 
juudi kogukondadele kuulunud eraldi matmispaikade rajamine ja kasutamine.
Kaheksakümmend aastat hiljem on jäljed paljudest sellistest surnuaedadest kadunud, surnuaiad on rohtu 
kasvanud ja kaitseta, mis on nende kogukondade holokaustis hävitamise tulemus. Mõnelt surnuaialt 
eemaldati hauakivid teede sillutamiseks või kaevati surnuaiad üles, hüljati või ehitati täis. Mõned 
matmispaigad varjati teadlikult pilgu eest ja poliitiline süsteem, mis keeldus tunnistamast natside 
genotsiidi konkreetselt juutide vastu suunatud olemust, koguni eitas nende olemasolu. Sajanditepikkuse 
ajalooga juudi asustus Kesk- ja Ida-Euroopas ning eelkõige ajaloolised mälestused ja tõendid selle kohta 
kustutati mälust.
Pärast sõja lõppu pidid paljud juudi kogukonnad ootama veel 40 aastat, kuni suur osa arhiividest avati ja 
muutus kättesaadavaks. Tänu ajaloolaste, genealoogide, asjaomaste isikute ja organisatsioonide tööle 
võiks selle ajaloo kildhaaval kokkupanemine uuesti alata, mis lõppkokkuvõttes võimaldaks koguda 
andmeid üksikasjaliku ülevaate saamiseks selliste paikade ulatuse, geograafilise asukoha ja füüsilise 
seisundi kohta. 
Kõigil sellistel paikadel on loomulikult juudi kogukondade jaoks usuline ja ajalooline tähendus, aga 
võrdselt oluline on see, et nad on tunnistajaks sellele, et kõigis nendes asulates, linnades ja külades tõesti 
elasid juudid, kes moodustasid lahutamatu osa kohalikust keskkonnast ja kultuurist, ning et nad ei 
kadunud lihtsalt maamunalt mingi üleloomuliku nähtuse mõjul. Ühtlasi näitavad need väga selgelt, kuhu 
rassism, antisemitism ja sallimatus viivad.
Tehtud tööle on tulnud viimastel aastatel lisa Lo Tishkachi algatuse kaudu, mille raames kaardistati 
surnuaiad, koostati veebipõhised andmebaasid ning uuriti füüsiliselt mõnda sellistest kohtadest. Nüüd on 
lõpuks olemas faktid, mis võimaldavad alustada seda tohutut tööd, milleks on juutide kunagise Euroopas 
elamise ja holokausti toimumise kui vastuvaieldamatu fakti füüsiliste tõendite säilitamine ja kaitse.
Ellujäänud lahkuvad kurval moel meie hulgast, mälestustest saab ajalugu, järele jääb vaid see, millest on 
veel õppida, ja füüsilised märgid maa peal, mis tuleb säilitada. 
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Selle katseprojektiga alustatakse juudi matmispaikade füüsilist kaitsmist Euroopas, eriti kohtades, kus 
juudi kogukonnad holokausti käigus hävitati. Ühtlasi selgitatakse välja ressursid, piirangud, kulud ja 
üldised praktilised mudelid, et töötada välja prototüüp jätkusuutliku, praktilise ja tõhusa pikaajalise 
projekti jaoks, mille keskne eesmärk on säilitada kõik juudi surnuaiad Euroopas ja neid kaitsta. 
Praegu on sobiv aeg selle projektiga alustamiseks. II maailmasõja lõpust on möödunud 70 aastat, see on 
terve eluiga otsest mälu. Möödunud aastal, kui Euroopa kogunes mälestama I maailmasõja sajandat 
aastapäeva, otsiti käegakatsutavaid meeldetuletusi ning leiti need tuhandete säilinud hauakivide näol 
Flandria surmaväljadel. See loob ainulaadse seose mineviku ja oleviku vahele. Ka meie otsime samu 
unustamatuid tõendeid veelgi hiljutisemal ajal juhtunu kohta. Selle projekti eesmärk on see saavutada. 
Ülesanded ja eesmärgid:
1. kindlaksmääratud arvu juudi surnuaedade väljaselgitamine, märgistamine, renoveerimine, aiaga 
ümbritsemine ja jäädvustamine Kesk- ja Ida-Euroopas katseprojekti käigus aastatel 2016–2017;
2. pikaajalise projekti jaoks taristu loomine personali, halduse, ressursside, tooraine, meeskondade jne 
osas;
3. selgete kriteeriumide koostamine tulevaste projektide kindlaksmääramiseks, tuginedes eespool 
nimetatud prototüüpidele kulude, partneritega kooskõlastamise, kommunikatsioonistrateegia ja 
ressursikasutuse osas;
4. kaardistamine ja tegevuskava koostamine kõigi Euroopas asuvate juudi surnuaedade täieliku 
säilitamise ja kaitse eesmärgil.
Projekti geograafilise ala kindlaksmääramine
 Meie poolt kindlaks määratud üldala on territoorium, mis hõlmab kõik Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki 
ja Valgevene.
 Meie deklareeritud poliitilise vastutuse ala on määratletud kui territoorium, mis on piiratud Euroopa kui 
maailmajao füüsiliste geograafiliste piiridega.
 Meie kindlaksmääratud praktilise tegevuse ala on laiemas mõttes määratletud kui Kesk-, Ida- ja Kagu-
Euroopa; see on piirkond, mille lääneosas asuvad kõik Tšehhi Vabariigi, Ungari, Leedu ja Poola alad; 
ida pool on kõige idapoolsem punkt ajalooline nn juudivöönd; seetõttu on hõlmatud Leedu, Läti ja Eesti, 
Valgevene ja Vene Föderatsiooni Kaliningradi enklaav, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia, Ungari ja Poola 
ning kõik endise Jugoslaavia ala riigid; Rumeenia, Moldova, Bulgaaria, Albaania ja Kreeka ning kõik 
Dneprist läänes asuvad Ukraina alad.
 Märkus: Ühendkuningriik, Iirimaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Šveits, Põhjamaad, Belgia, 
Luksemburg, Madalmaad, Itaalia, Hispaania ja Portugal ei ole lühi- ja keskpika perioodi projektietapis 
kaasatud, aga nende suhtes võib kaaluda projektide alustamist, kui projektid muudes piirkondades on 
lõpule viidud.
 Katseprojekti jaoks aastateks 2016–2017 kavandatud ala hõlmab surnuaedu vähemat kolmes järgmistest 
ELi liikmesriikidest: Tšehhi Vabariik, Poola, Ungari, Slovakkia, Kreeka, Horvaatia, Rumeenia, 
Bulgaaria ja Leedu ning vähemalt kahes järgmistest naaberriikidest: Ukraina, Moldova ja Serbia.
Katseprojekti paikade kindlaksmääramine
 Suutlikkus viia projektid ellu kindlaksmääratud aja jooksul
 Kohad, kus on vähemalt mõned identifitseeritavad hauakivid
 Kohad, millega ei seondu probleemseid küsimusi seoses piiride/omandi või usuliste piirangutega
 Kohad, kus on nõutav aiaga piiramine
 Holokausti-eelsed surnuaiad
 Paigad linnades/külades, kus praegu puudub juudi kogukond või see ei ole suur
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Projekti etapid
1. UURIMINE – jaanuar–aprill 2016
 Logistilise ja poliitilise toetuse hankimine kohalikelt juudi kogukondadelt
 Maaregistrite, ajalooliste dokumentide, juriidilise omandi kontrollimine
 Kontaktid ELi esinduste, saatkondade, kohalike poliitikutega ja töötajate külaskäigud
 Potentsiaalsete kohtade väljaselgitamine. Kohtade kindlaksmääramine uuringuteks.
 Töötajate töölevõtmine. Võimalike partnerorganisatsioonide väljaselgitamine
 Siseuuring lähtealuste hindamiseks
 Rabide teostatav järelevalve
2. ETTEVALMISTUSED – märts 2016 kuni 30. juuni 2016
 Uuringu tulemuste analüüs ja kuluhinnang
 Kohalike pakkumuste kogumine
 Otsus taastamis- ja kaitseprojektideks valitavate kohtade kohta
 Üksikprojektide eelarvestamine
 Meeskondade ja tarnijate väljavalimine
 Lepingute sõlmimine kohalike korraldajatega
 Taastamistööde graafikute koostamine
 Otsus lõputseremooniate võimalike kuupäevade kohta
3. PROJEKTI ELLUVIIMINE – mai–november 2016
Projekti elluviimine hõlmab kõiki või mõnda järgmistest tegevustest:
 kogu ala ümbritsemine kiviaiaga
 lukustatava surnuaiavärava paigaldamine
 koha puhastamine/koristamine
 tähise või tahvli paigaldamine
 surnuaiale juurdepääsu lihtsustamine
 tulevaste, igal kuul või igal aastaajal toimuvate hooldustööde korraldamine 
Viiakse sisse standarditud süsteem projekti kohta teabe andmiseks, et teha projektide üle korrapärast 
järelevalvet koos külaskäikudega taastamistööde ajal.
Aruandlus
Täielikud tegevus- ja finantsaruanded esitatakse 30 päeva jooksul pärast iga etapi lõpuleviimist.
Aruanne 1: 30. aprilliks 2016
Aruanne 2: 30. juuniks 2016
Aruanne 3: 30. novembriks 2016
Lõpparuanne sisaldab ka sõltumatu auditi tulemusi.
Töötajad
Haldus ja projektijuhtimine
Katseprojekti elluviimise ajaks on ette näha järgmised tööülesanded:
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1. projekti direktor (täistööajaga)
 Peamised tööülesanded:
 üldine poliitika ja projekti igapäevane juhtimine
 eelarve- ja projektijuhtimine
 töötajate värbamine ja personalijuhtimine
 aruandlus ja projekti tutvustamine võimalikele rahastajatele, riikide valitsustele ning vabaühendustele 
väljapaistvatest isikutest koosneva rahvusvahelise juhtkomitee kaudu
 ühenduse pidamine partnerorganisatsioonidega
 läbirääkimised töövõtjate ja kohalike teenuseosutajatega
 meediasuhted
2. Finantskontrolör (täistööajaga)
 Peamised tööülesanded:
 eelarve koostamine projekti direktoriga konsulteerides
 finantsaruandlus 
 maksete tegemine
 mikrofinantsjuhtimine 
 finants- ja juhtimisauditite korraldamine
3. Projekti koordinaator (täistööajaga)
 Peamised tööülesanded: 
 projektimeeskonna, kohalike partnerite, uuringumeeskondade, teadlaste, kohalike ametiasutuste ja juudi 
kogukondade vaheline koordineerimine
 uuringute koordineerimine ja uuringutulemuste haldus
 üksikute projektiaruannete kogumine
 töö koordineerimine meeskondadega ja ajagraafikute koostamine
 veebisaidi haldamine
 koosolekute ja konverentside korraldamine
4. Viie riigi koordinaatorid (osalise tööajaga)
 Peamised tööülesanded:
 koordineerimine ja ühenduse pidamine kohalike töövõtjatega
 ühenduse pidamine kohalike ametiasutustega
 töötajate külastuste ettevalmistamine
Täiendav projektimeeskond
Ehitusinsenerid: kohalikud, vastavalt vajadusele
Tõlkijad ja autojuhid: kohalikud, vastavalt vajadusele ja keeltele
Rabide teostatav järelevalve: igat surnuaeda külastatakse üks kord tööde algetapis ja järelevalvaja 
kohalolu renoveerimistööde ajal igal surnuaial vastavalt vajadusele
Õigusnõustajad: igas riigis üks advokaat, kelle teenuseid kasutatakse juhtumipõhiselt ja vastavalt 
vajadusele.
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Renoveerimiskulud
Surnuaedade taastamistööde kulud sõltuvad vähemalt järgmistest teguritest: suurus, seisukord, 
geograafiline asukoht, tööde tase, hooajalised erinevused ning kohaliku tooraine ja tööjõuga seotud 
kulud.
Asjaomases valdkonnas olemasoleva kogemuse ja kavandatavate töövaldkondade alusel prognoosime iga 
surnuaia füüsilise taastamisprojekti keskmisteks kuludeks alates 20 000 eurost (nt Ukraina, Moldova), 30 
000 euro (nt Leedu, Rumeenia) ning 70 000 euroni (Tšehhi Vabariik, Poola).
Projekti eesmärk on kasutada vähemalt 75 % rahastamise kogusummast kohapealsete otseste 
taastamistööde, s.t materjalide ja tööjõu jaoks.
Planeerimine, uurimine ja jätkusuutlikkus
Töörühm koostab katseprojekti käigus Tšehhi Vabariigis ja Ukrainas teostatavate taastamistööde ajal 
ning neis riikides surnuaedade valikul ja eelarve koostamisel kasutatud standarditud süsteemidest õppides 
üksikasjaliku kogumiku kavandatavate tulevaste projektide kohta iga riigi lõikes vastavalt eespool 
nimetatud „kindlaksmääratud praktilise tegevuse alale”. See on aluseks igasugusele pikaajalisele 
planeerimisele, et koostada selge tegevuskava jätkusuutliku, praktilise ja tõhusa pikaajalise projekti jaoks, 
mille keskne eesmärk on kaitsta kõiki Euroopas asuvaid juudi surnuaedu ning need säilitada. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Surnuaedade kaitsmise ja säilitamise osas kavandatavaid meetmeid peab EL viivitamata käsitlema, eriti 
pidades silmas hiljuti kõikjal täheldatud antisemitistlike hoiakute ilminguid. Nagu Euroopa Liidu lepingu 
preambulis on sõnastatud, saab liit „innustust Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust 
pärandist”, tuletab meelde „vajadust luua kindel alus tuleviku Euroopa ülesehitamisele” ja soovib 
„süvendada [oma] rahvaste vahelist solidaarsust, samal ajal austades nende ajalugu, kultuuri ja traditsioone”. 
Käesoleva katseprojekti eesmärk on tegutseda nende põhimõtete kohaselt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 69 === CULT/5826 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 13
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 13 800 000 400 000 800 000 400 000

Reserv

Kogusumma 800 000 400 000 800 000 400 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kultuur ja heaolu: sotsiaalsele ja inimkapitalile kultuuri poolt avaldatava mõju mõõtmine

Märkused:
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Lisada järgmine tekst:

Projekti eesmärk on uurida uusi võimalusi mõõta kultuuri mõju üksikisiku heaolule ja kollektiivsele 
heaolule, luues selleks sotsiaalsele ja inimkapitalile, üksikisiku arengule, sotsiaalsele sidususele, 
sotsiaalmajandusele jne avalduva mõjuga seotud kultuurinäitajad. 
Projekt näeb ette koostada uurijatest, praktikutest, kodanikuühiskonna esindajatest, kunstnikest, 
teadlastest ning sihtrühmade, kogukondade ja muude sidusrühmade esindajatest koosnev meeskond, kes 
teeks koostööd, et töötada välja meetodid ühiskonna positiivse arengu mõõtmiseks muude näitajate kui 
SKP ja majandustulemused abil, mis hõlmaks ka kultuuri mõju inim- ja sotsiaalsele kapitalile, et esitada 
tõendid selle kohta, et kultuur on jätkusuutliku arengu seisukohalt keskne tegur.
See annab olulise võimaluse asetada kultuur ühiskonna üle toimuva avaliku arutelu keskmesse, võttes 
arvesse kultuuriga seonduvat immateriaalset vara, nagu heaolu, kodanikuuhkus, kollektiivne kindlus jne. 
See tähendaks kultuuri laiaulatusliku mõju uurimist teistele valdkondadele ja ühiskonnale laiemalt.
Selle võimalusega seonduvad olulised küsimused. Millest moodustub heaolu? Mis soodustab või takistab 
sotsiaalse kapitali arengut? Kuidas kultuuritegurid eespool nimetatut mõjutavad ja kuidas me neid 
tegureid mõõdame? Need on küsimused, mida katseprojekti käigus tuleb käsitada.
Projekt tugineks varasematele ja praegustele algatustele, mis on järgmised:
– Euroopa Komisjon algatus „SKP täiendamine”;
– OECD parema elu algatus ja indeks;
– Stiglitz-Sen-Fitoussi komisjoni aruanne majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise kohta.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kultuuril on oluline roll sotsiaalse sidususe, rahu, heaolu ja jätkusuutlike arengumudelite vundamendi 
ülesehitamisel ja tugevdamisel, mis kõik on tugeva ühiskonna ja õitsva majanduse eeltingimused. See 
tähendab täiesti uut lähenemist jätkusuutlikule kasvule ja arengule ning uusi meetodeid meie heaolu 
mõõtmiseks lisaks majandustulemustele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 71 === CULT/5828 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 15 04 77 11 — Ettevalmistav meede — Uus Euroopa narratiiv

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 11 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000

Märkused:
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Pärast loetelu lõpetades:
– tagada kodanike maksimaalne kaasamine ning toetada .......... alast arutelu kajastavaid sõltumatuid 

meediaplatvorme.

Lisada järgmine tekst:

See ettevalmistav tegevus peaks vastama kolmele konkreetsele eesmärgile: korraldada üritusi uut 
Euroopa narratiivi käsitleva harta/deklaratsiooni tutvustamiseks võimalikult paljudes liikmesriikides ning 
toetada seeläbi dialoogi ja arutelu; toetada laialdast meediakajastust saavaid avalikke üritusi, mida 
korraldavad kultuuri-, teadus- ja kodanikeorganisatsioonid ning milles keskendutakse uue Euroopa 
narratiivi arutelule; tagada kodanike maksimaalne kaasamine ning toetada sel eesmärgil uue Euroopa 
narratiivi alast arutelu kajastavaid sõltumatuid meediaplatvorme. 
Selle tegevuse toetamiseks teeb Euroopa Komisjon raamlepingute alusel koostööd töövõtjatega, et teha 
järgmist: korraldada kõrgetasemelisi üritusi, sh näitusi ja kultuurietendusi, katta osalejate reisimist ja 
majutamist ning anda eksperdituge ürituste konkreetse kavandamisega seotud ülesannete täitmiseks; 
anda kultuurikomisjonile logistilist ja nõuandvat tuge, katta reisimist ja majutamist ning korraldada 
logistiliselt liikmete osalemist teabeleviüritustel ja anda eksperdituge komisjoni ülesannete ja ürituste 
konkreetse kavandamisega seotud muude ülesannete täitmiseks; korraldada üritusi Euroopa Komisjoni 
esinduste poolt liikmesriikides; korraldada liikmesriikides kommunikatsioonikampaaniaid, sh 
sotsiaalmeedias.
Rahastamisotsus konkreetsete lepingute kohta kirjutatakse alla 2015. aastal ja eelrahastamismaksed 
tehakse enne 2015. aasta lõppu. Toetatav tegevus toimub 2015. ja 2016. aastal.

Põhjendus:
Selle ettevalmistava tegevuse peamine eesmärk on edendada dialoogi ja arutelu Euroopa kodanikega uue 
Euroopa narratiivi üle, tuues kokku kultuuri- ja loomesektorite teatavad kesksed tegelased ja muud 
arvamuskujundajad. Selle ettevalmistava tegevuse kulukohustuste assigneeringud kiideti esmakordselt heaks 
2015. aasta eelarves. See on jätk katseprojektile, mille kulukohustuste assigneeringud kiideti heaks 2013. ja 
2014. aasta eelarvetes.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 72 === CULT/5830 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 15
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 15 500 000 500 000 500 000 500 000

Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Meediaoskus kõigile

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamine eesmärk on kujundada inimestest kriitilised meediakodanikud, kindlameelsed 
meedia õigluse toetajad, kes suudavad analüüsida meediakommunikatsiooni ja teabepoliitikat. Ka 
keskendutakse katseprojektis sellele, et parandada kodanike suutlikkust koostada meediakirjutisi, mis 
kajastavad nende elukogemusi. Korraldatakse konverentse, seminare ja koolitusprogramme ning erilist 
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tähelepanu pööratakse tegevusele, millel on järgmised eesmärgid: edendada oskust eristada teavet 
propagandast; arendada loovust meediakirjutiste koostamiseks; koostada programme vähemuste 
lõimimiseks; edendada parimate tavade jagamist sidusrühmade ja riikide vahel; anda vahendid 
otsedemokraatia kogemiseks. Katseprojekt tervikuna on seotud kõikvõimalike meediavahenditega (raadio, 
internet, ringhääling, ajalehed), seda kasutatakse igat liiki kanalites ja see on suunatud kõigile 
vanuserühmadele. Esmatähtsaks loetakse vähekvalifitseeritud inimesed ja sotsiaalse tõrjutuse ohus 
olevad inimesed. Katseprojekt esitatakse Euroopa Komisjoni projektikonkursi kujul.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti ülesanne on anda kodanikele tehnilised, kognitiivsed, sotsiaalsed ja loomingulised oskused
ning kodanikupädevus ning edendada nii meedia kriitilist mõistmist kui ka selle koostoimet ning 
meediakirjutiste koostamist. Need oskused parandavad kodanike suutlikkust mõelda kriitiliselt ning annavad 
neile parema kognitiivse pädevuse eesmärgiga ergutada nende osalemist ühiskondlikus elus ning suurendada 
nende teadlikkust sellest, kui tähtis on tegutseda ning osaleda otsedemokraatias.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 73 === CULT/5834 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 19
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 19 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt – Euroopa poeta laureatuse aunimetuse omistamine igal aastal ühele Euroopa poeedile, et 
avaldada talle tunnustust ja teda mälestada eesmärgiga edendada Euroopa kunsti, ajaloolist pärandit ja 
identiteeti

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Euroopa laureatuse algatus aitaks tähistada Euroopa kirjandust ja jagatud Euroopa väärtusi ning 
identiteeti, tutvustades eri liikmesriikide traditsioone ja kunstivorme, mis on väga vajalik, ning julgustades 
arutelusid, tõlkimist ja edendades ühist identiteeti ning kirjaoskust. Meie kirjanduspärandi 
üleeuroopaline tähistamine viib ulatusliku kodanike kaasamiseni ning sellel on suur potentsiaal, 
arvestades haridusprogramme, arutelusid, loenguid, kõnelusi, seminare, näitusi, saateid, trükiseid, 
otseseid ja salvestatud ettelugemisi, veebiplatvorme ja paljusid muid võimalusi uurida ja tähistada ühiseid 
väärtusi piiriüleselt.
Näiteks kui alustada katseprojekti esimesel aastal Shakespeare'ga, võiks sellega märkida 2016. aastal 
kogu Euroopas 400 aasta möödumist tema surmast. Laureatuse algatusega ei mälestataks Shakespeare'i 
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mitte Suurbritannia, vaid varasemast Euroopa ajastust pärineva tõelise Euroopa kunstnikuna, kes on osa 
ühisest Euroopa pärandist, mida me kõik jagame. Meie kontinendi kultuuripärand on üks meie 
suuremaid tugevusi. Euroopa kirjanike mõju on ülemaailmne: Goethe, Schiller, Dante, Balzac, 
Cervantes, Strindberg, rääkimata Homerosest, Ovidiusest, Aischylosest jt. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kirjandus võimaldab väljendada erisust ja omapära, meeldides rahvuslikku identiteeti ületades samaaegselt 
paljudele. Euroopa laureatuse algatusel on tohutu pikaajaline potentsiaal juhtida tähelepanu Euroopa 
varasemate ja praeguste kirjanike teostele ning aidata olulisel määral kaasa Euroopa kunsti ja kultuuri 
levikule Euroopa kodanike hulgas ja sellest teavitamisele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 74 === CULT/5835 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 20 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Reserv

Kogusumma 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav tegevus – Kultuurialaste Euroopa telesaadete subtiitrimine üle kogu Euroopa

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

See ettevalmistav tegevus jätkaks Euroopa Parlamendi poolt 2014. ja 2015. aastal rahastatud 
katseprojekti, mille eesmärk oli uurida valitud teleprogrammide subtiitrimise abil üle kogu Euroopa, kas 
kultuuriprogrammidele oleks Euroopas vaatajaid. 
2014. aastal rahastatud katseprojekti arendab praegu kultuurisuunitlusega Euroopa telekanal ARTE, mis 
pakub alates 2015. aasta oktoobrist 600 tundi teleprogramme neljas keeles (prantsuse, saksa, inglise ja 
hispaania keeles). 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
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Selliseid projekte tuleks edasi arendada, et pakkuda suuremat keelevalikut (vähemalt prantsuse, saksa, 
inglise, hispaania, poola ja itaalia keelt). Need kuus keelt võimaldaksid jõuda 70% Euroopa kodanikeni 
nende emakeeles. 

Kestus on selle eksperimendi edukuse võtmetegur; digitaalseid kommunikatsiooni- ja turundusvahendeid 
katsetatakse ja kasutatakse mitme aasta vältel. See tegevus suurendaks vaatajate arvu nii Euroopas kui 
väljaspool, looks uue Euroopa kultuurilise narratiivi ning arendaks uusi ärimudeleid Euroopa meedia 
sidusrühmade jaoks. Tulemusi jagatakse ELi sidusrühmadega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 75 === CULT/5838 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 23
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 23 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt – Mälestuse hoidmisest füüsilise mälestamiseni: Euroopa juudi surnuaedade kaitsmine 

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Enne Teist maailmasõda elas Kesk- ja Ida-Euroopas üle seitsme miljoni juudi. Arhiiviandmete põhjal oli 
piirkonnas tuhandeid juudi elanikkonnaga linnu ja külasid, mille tõenduseks on juudi kogukondadele 
kuulunud eraldi matmispaikade rajamine ja kasutamine. Kaheksakümmend aastat hiljem on jäljed 
paljudest sellistest surnuaedadest kadunud, surnuaiad on rohtu kasvanud ja kaitseta, mis on nende 
kogukondade holokaustis hävitamise tulemus. Mõnelt surnuaialt eemaldati hauakivid teede sillutamiseks 
või kaevati surnuaiad üles, hüljati või ehitati täis. Mõned matmispaigad varjati teadlikult pilgu eest ja 
poliitiline süsteem, mis keeldus tunnistamast natside genotsiidi konkreetselt juutide vastu suunatud 
olemust, koguni eitas nende olemasolu. Sajanditepikkuse ajalooga juudi asustus Kesk- ja Ida-Euroopas 
ning eelkõige ajaloolised mälestused ja tõendid selle kohta kustutati mälust.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Pärast Teise maailmasõja lõppu pidid paljud juudi kogukonnad ootama 40 aastat, kuni suur osa arhiividest 
avati ja muutus kättesaadavaks. Tänu ajaloolaste, genealoogide ja organisatsioonide tööle võiks selle ajaloo 
kildhaaval kokkupanemine uuesti alata, mis lõppkokkuvõttes võimaldaks koguda andmeid üksikasjaliku 
ülevaate saamiseks selliste paikade ulatuse, geograafilise asukoha ja füüsilise seisundi kohta. Sellistel 
paikadel on juudi kogukondade jaoks usuline ja ajalooline tähendus ning nad on tunnistajaks sellele, et 
kõigis nendes linnades ja külades elasid juudid, kes moodustasid lahutamatu osa kohalikust keskkonnast ja 
kultuurist. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 93 === CULT/5862 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 21
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 21 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav tegevus — Euroopa festivalidele, festivalid Euroopale (Europe for Festivals, Festivals for 
Europe)

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

EFFE katseprojekti viib praegu ellu Euroopa Festivalide Assotsiatsioon koos 24 detsentraliseeritud 
partnerorganisatsiooniga üle kogu Euroopa tihedas koostöös Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri 
peadirektoraadiga. Ettevalmistava tegevuse abil loodab EFFE saavutada järgmist:
– luua festivalide märgistamise mehhanismi ja vahetusplatvormi, et kasutada ära nende potentsiaali 
aidata kaasa eri ELi poliitikaeesmärkide täitmisele, sh innovatsiooni, sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja 
kultuuridevahelise dialoogi alal. Elluviidav tegevus aitab kaasa strateegia „Euroopa 2020” täitmisele 
ülekanduva mõju abil, mida loomingulised ja kultuurivaldkonnad avaldavad paljudele muudele 
valdkondadele, nagu turism, piirkondlik areng jne; 
– edendada ainulaadseid ja keskseid Euroopa väärtusi, andes neile nähtavuse ja usutavuse jõulise 
brändimis- ja kommunikatsioonistrateegiaga, mis võimaldab anda platvormile vahendid jõuda paljude 
kodanikeni üle kogu Euroopa.
Senise edu põhjal võib eeldada, et ettevalmistav tegevus mitmekordistab ka edaspidi festivalide energiat ja 
aitab edendada arukat, kaasavat ja kestlikku Euroopat.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav tegevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kavandatav ettevalmistav tegevus võimaldaks EFFE-l laiendada platvormi festivalidele, andes aega 
tootemargi loomiseks ja partnersuhete arendamiseks kõigis 28-s liikmesriigis ning kaugemalgi. 
Märgistamisprogrammi jätkamise rahastamine annab rohkematele festivalidele võimaluse saada kasu 
platvormi olemasolevast brändimisest ja tähtsusest. See võimaldab ka võtta esimeses etapis kogutud sisu 
põhjal uusi mõjuala laiendamise meetmeid ning muuta see sektor veelgi professionaalsemaks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4122 === BUDG/4122 ===
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esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Uute tehnoloogiate ja digitaalsete vahendite kasutamise väljaarendamine hariduses

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on selgitada välja erinevad ja parimad Euroopas kasutatavad mudelid / parimad 
tavad seoses uute tehnoloogiate ja digitaalsete vahendite kasutamisega hariduses. Projektiga soovitakse 
parandada kesksete sihtrühmade teadlikkust ja teadmisi digitaalhariduse plussidest ja mehhanismidest, 
mis võimaldaks välja arenda ja rakendada Euroopa uue tehnoloogia hariduslikke vahendeid.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Pilootprojekt võimaldab välja selgitada head tavad, lubab digitaalhariduse ekspertidel kogemusi vahetada 
ning annab panuse meetmete loomisse ja arendamisse, mis võivad suurendada uute tehnoloogiate kasutamist 
hariduses.

Selle katseprojekti alusel võetavad konkreetsed meetmed määratakse kindlaks pärast konsulteerimist 
asjaomaste liikmesriikide ning hariduse ja hariduspoliitika valdkonna sidusrühmadega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4223 === BUDG/4223 ===

esitaja(d): Charles Goerens

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Mälestuse hoidmisest füüsilise mälestamiseni: Euroopa juudi surnuaedade kaitsmine
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojektiga tehakse järgmist:
– jäädvustatakse, piiristatakse, ümbritsetakse aiaga ja kaitstakse kindlaksmääratud arvu juudi 
surnuaedasid kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis ja kahes ELi naaberriigis;
– alustatakse kõigi juudi surnuaedade füüsilise kaitsmisega Euroopas, eriti kohtades, kus juudi 
kogukonnad holokausti käigus hävitati;
– selgitatakse välja ressursid, piirangud, kulud ja üldised praktilised mudelid, et töötada välja prototüüp ja 
suunised jätkusuutliku, praktilise ja tõhusa pikaajalise projekti jaoks, mille keskne eesmärk on säilitada 
kõik juudi surnuaiad Euroopas ja neid kaitsta;
– kasutatakse kohalikke projekte Euroopa ajaloolise, kultuurilise, etnilise ning usulise mitmekesisuse 
tunnustamise soodustamiseks, edendades haridusprojekte sallivuse, rassismivastasuse ja kultuuripärandi 
teemal, kasutades keskse punktina kohalikku juudi surnuaeda. 
Preambul
Enne Teise maailmasõja puhkemist elas Kesk- ja Ida-Euroopas üle seitsme miljoni juudi. Juudid olid 
elanud nende riikide asulates, linnades ja külades sajandeid. Juute ei olnud ainult vähestes kohtades ning 
tänapäeva Euroopa juudi elanikkonna peaaegu täielik linnastumine ei olnud siis veel absoluutne norm. 
Arhiiviandmete põhjal oli Euroopas tuhandeid juudi elanikkonnaga linnu ja külasid, mille tõenduseks on 
juudi kogukondadele kuulunud eraldi matmispaikade rajamine ja kasutamine.
Kaheksakümmend aastat hiljem on jäljed paljudest sellistest surnuaedadest kadunud, surnuaiad on rohtu 
kasvanud ja kaitseta, mis on nende kogukondade holokaustis hävitamise tulemus. Mõnelt surnuaialt 
eemaldati hauakivid teede sillutamiseks või kaevati surnuaiad üles, hüljati või ehitati täis. Mõned 
matmispaigad varjati teadlikult pilgu eest ja poliitiline süsteem, mis keeldus tunnistamast natside 
genotsiidi konkreetselt juutide vastu suunatud olemust, koguni eitas nende olemasolu. Sajanditepikkuse 
ajalooga juudi asustus Kesk- ja Ida-Euroopas ning eelkõige ajaloolised mälestused ja tõendid selle kohta 
kustutati mälust.
Pärast sõja lõppu pidid paljud juudi kogukonnad ootama veel 40 aastat, kuni suur osa arhiividest avati ja 
muutus kättesaadavaks. Tänu ajaloolaste, genealoogide, asjaomaste isikute ja organisatsioonide tööle 
võiks selle ajaloo kildhaaval kokkupanemine uuesti alata, mis lõppkokkuvõttes võimaldaks koguda 
andmeid üksikasjaliku ülevaate saamiseks selliste paikade ulatuse, geograafilise asukoha ja füüsilise 
seisundi kohta. 
Kõigil sellistel paikadel on loomulikult juudi kogukondade jaoks usuline ja ajalooline tähendus, aga 
võrdselt oluline on see, et nad on tunnistajaks sellele, et kõigis nendes asulates, linnades ja külades tõesti 
elasid juudid, kes moodustasid lahutamatu osa kohalikust keskkonnast ja kultuurist, ning et nad ei 
kadunud lihtsalt maamunalt mingi üleloomuliku nähtuse mõjul. Ühtlasi näitavad need väga selgelt, kuhu 
rassism, antisemitism ja sallimatus viivad.
Tehtud tööle on tulnud viimastel aastatel lisa Lo Tishkachi algatuse kaudu, mille raames kaardistati 
surnuaiad, koostati veebipõhised andmebaasid ning uuriti füüsiliselt mõnda sellistest kohtadest. Nüüd on 
lõpuks olemas faktid, mis võimaldavad alustada seda tohutut tööd, milleks on juutide kunagise Euroopas 
elamise ja holokausti toimumise kui vastuvaieldamatu fakti füüsiliste tõendite säilitamine ja kaitse.
Ellujäänud lahkuvad kurval moel meie hulgast, mälestustest saab ajalugu, järele jääb vaid see, millest on 
veel õppida, ja füüsilised märgid maa peal, mis tuleb säilitada. 
Selle katseprojektiga alustatakse juudi matmispaikade füüsilist kaitsmist Euroopas, eriti kohtades, kus 
juudi kogukonnad holokausti käigus hävitati. Ühtlasi selgitatakse välja ressursid, piirangud, kulud ja 
üldised praktilised mudelid, et töötada välja prototüüp jätkusuutliku, praktilise ja tõhusa pikaajalise
projekti jaoks, mille keskne eesmärk on säilitada kõik juudi surnuaiad Euroopas ja neid kaitsta. 
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Praegu on sobiv aeg selle projektiga alustamiseks. II maailmasõja lõpust on möödunud 70 aastat, see on 
terve eluiga otsest mälu. Möödunud aastal, kui Euroopa kogunes mälestama I maailmasõja sajandat 
aastapäeva, otsiti käegakatsutavaid meeldetuletusi ning leiti need tuhandete säilinud hauakivide näol 
Flandria surmaväljadel. See loob ainulaadse seose mineviku ja oleviku vahele. Ka meie otsime samu 
unustamatuid tõendeid veelgi hiljutisemal ajal juhtunu kohta. Selle projekti eesmärk on see saavutada. 
Ülesanded ja eesmärgid:
1. kindlaksmääratud arvu juudi surnuaedade väljaselgitamine, märgistamine, renoveerimine, aiaga 
ümbritsemine ja jäädvustamine Kesk- ja Ida-Euroopas katseprojekti käigus 2016. aastal;
2. pikaajalise projekti jaoks taristu loomine personali, halduse, ressursside, tooraine, meeskondade jne 
osas;
3. selgete kriteeriumide koostamine tulevaste projektide kindlaksmääramiseks, tuginedes eespool 
nimetatud prototüüpidele kulude, partneritega kooskõlastamise, kommunikatsioonistrateegia ja 
ressursikasutuse osas;
4. kaardistamine ja tegevuskava koostamine kõigi Euroopas asuvate juudi surnuaedade täieliku 
säilitamise ja kaitse eesmärgil.
Projekti geograafilise ala kindlaksmääramine
– Meie poolt kindlaks määratud üldala on territoorium, mis hõlmab kõik Euroopa Nõukogu 47 
liikmesriiki ja Valgevene.
– Meie deklareeritud poliitilise vastutuse ala on määratletud kui territoorium, mis on piiratud Euroopa 
kui maailmajao füüsiliste geograafiliste piiridega.
– Meie kindlaksmääratud praktilise tegevuse ala on laiemas mõttes määratletud kui Kesk-, Ida- ja Kagu-
Euroopa; see on piirkond, mille lääneosas asuvad kõik Tšehhi Vabariigi, Ungari, Leedu ja Poola alad; 
ida pool on kõige idapoolsem punkt ajalooline nn juudivöönd; seetõttu on hõlmatud Leedu, Läti ja Eesti, 
Valgevene ja Vene Föderatsiooni Kaliningradi enklaav, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia, Ungari ja Poola 
ning kõik endise Jugoslaavia ala riigid; Rumeenia, Moldova, Bulgaaria, Albaania ja Kreeka ning kõik 
Dneprist läänes asuvad Ukraina alad.
Märkus: Ühendkuningriik, Iirimaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Šveits, Põhjamaad, Belgia, 
Luksemburg, Madalmaad, Itaalia, Hispaania ja Portugal ei ole lühi- ja keskpika perioodi projektietapis 
kaasatud, aga nende suhtes võib kaaluda projektide alustamist, kui projektid muudes piirkondades on 
lõpule viidud.
– Katseprojekti jaoks 2016. aastal kavandatud ala hõlmab surnuaedu vähemat kolmes järgmistest ELi 
liikmesriikidest: Tšehhi Vabariik, Poola, Ungari, Slovakkia, Kreeka, Horvaatia, Rumeenia, Bulgaaria ja 
Leedu.
Katseprojekti paikade kindlaksmääramine
– Suutlikkus viia projektid ellu kindlaksmääratud aja jooksul
– Kohad, kus on vähemalt mõned identifitseeritavad hauakivid
– Kohad, millega ei seondu probleemseid küsimusi seoses piiride/omandi või usuliste piirangutega
– Kohad, kus on nõutav aiaga piiramine
– Holokausti-eelsed surnuaiad
– Paigad linnades/külades, kus praegu puudub juudi kogukond või see ei ole suur
Projekti etapid
1. UURIMINE – jaanuar–aprill 2016
– Logistilise ja poliitilise toetuse hankimine kohalikelt juudi kogukondadelt. Maaregistrite, ajalooliste 
dokumentide, juriidilise omandi kontrollimine
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– Kontaktid ELi esinduste, saatkondade, kohalike poliitikutega ja töötajate külaskäigud
– Potentsiaalsete kohtade väljaselgitamine. Kohtade kindlaksmääramine uuringuteks
– Töötajate töölevõtmine. Võimalike partnerorganisatsioonide väljaselgitamine
– Siseuuring lähtealuste hindamiseks
– Rabide teostatav järelevalve
2. ETTEVALMISTUSED – märts 2016 kuni 30. juuni 2016
– Uuringu tulemuste analüüs ja kuluhinnang
– Kohalike pakkumuste kogumine
– Otsus taastamis- ja kaitseprojektideks valitavate kohtade kohta
– Üksikprojektide eelarvestamine
– Meeskondade ja tarnijate väljavalimine
– Lepingute sõlmimine kohalike korraldajatega
– Taastamistööde graafikute koostamine
– Otsus lõputseremooniate võimalike kuupäevade kohta
3. PROJEKTI ELLUVIIMINE – mai–november 2016
Projekti elluviimine hõlmab kõiki või mõnda järgmistest tegevustest:
– kogu ala ümbritsemine kiviaiaga
– lukustatava surnuaiavärava paigaldamine
– koha puhastamine/koristamine
– tähise või tahvli paigaldamine
– surnuaiale juurdepääsu lihtsustamine
– tulevaste, igal kuul või igal aastaajal toimuvate hooldustööde korraldamine
Viiakse sisse standarditud süsteem projekti kohta teabe andmiseks, et teha projektide üle korrapärast 
järelevalvet koos külaskäikudega taastamistööde ajal.
Aruandlus
Täielikud tegevus- ja finantsaruanded esitatakse 30 päeva jooksul pärast iga etapi lõpuleviimist.
Aruanne 1: 30. aprilliks 2016
Aruanne 2: 30. juuniks 2016
Aruanne 3: 30. novembriks 2016
Lõpparuanne sisaldab ka sõltumatu auditi tulemusi.
Töötajad
Haldus ja projektijuhtimine
Katseprojekti elluviimise ajaks on ette näha järgmised tööülesanded:
1. projekti direktor (täistööajaga)
Peamised tööülesanded:
– üldine poliitika ja projekti igapäevane juhtimine
– eelarve- ja projektijuhtimine
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– töötajate värbamine ja personalijuhtimine
– aruandlus ja projekti tutvustamine võimalikele rahastajatele, riikide valitsustele ning vabaühendustele 
väljapaistvatest isikutest koosneva rahvusvahelise juhtkomitee kaudu
– ühenduse pidamine partnerorganisatsioonidega
– läbirääkimised töövõtjate ja kohalike teenuseosutajatega
– meediasuhted
2. Finantskontrolör (täistööajaga)
Peamised tööülesanded:
– eelarve koostamine projekti direktoriga konsulteerides
– finantsaruandlus 
– maksete tegemine
– mikrofinantsjuhtimine 
– finants- ja juhtimisauditite korraldamine
3. Projekti koordinaator (täistööajaga)
Peamised tööülesanded: 
– projektimeeskonna, kohalike partnerite, uuringumeeskondade, teadlaste, kohalike ametiasutuste ja 
juudi kogukondade vaheline koordineerimine
– uuringute koordineerimine ja uuringutulemuste haldus
– üksikute projektiaruannete kogumine
– töö koordineerimine meeskondadega ja ajagraafikute koostamine
– veebisaidi haldamine
– koosolekute ja konverentside korraldamine
4. Viie riigi koordinaatorid (osalise tööajaga)
Peamised tööülesanded:
– koordineerimine ja ühenduse pidamine kohalike töövõtjatega
– ühenduse pidamine kohalike ametiasutustega
– töötajate külastuste ettevalmistamine
Täiendav projektimeeskond
Ehitusinsenerid: kohalikud, vastavalt vajadusele
Tõlkijad ja autojuhid: kohalikud, vastavalt vajadusele ja keeltele
Rabide teostatav järelevalve: igat surnuaeda külastatakse üks kord tööde algetapis ja järelevalve kohalolu 
taastamistööde ajal igal surnuaial vastavalt vajadusele 
Õigusnõustajad: igas riigis üks advokaat, kelle teenuseid kasutatakse juhtumipõhiselt ja vastavalt 
vajadusele.
Taastamistööde kulud
Surnuaedade taastamistööde kulud sõltuvad vähemalt järgmistest teguritest: suurus, seisukord, 
geograafiline asukoht, tööde tase, hooajalised erinevused ning kohaliku tooraine ja tööjõuga seotud 
kulud. 
Asjaomases valdkonnas olemasoleva kogemuse ja kavandatavate töövaldkondade alusel prognoosime me 
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iga surnuaia füüsilise taastamisprojekti keskmisteks kuludeks 30 000 eurot (nt Leedu, Rumeenia) kuni 70 
000 eurot (Tšehhi Vabariik, Poola).
Projekti eesmärk on kasutada vähemalt 75 % rahastamise kogusummast kohapealsete otseste 
taastamistööde, s.t materjalide ja tööjõu jaoks.
Planeerimine, uurimine ja jätkusuutlikkus
Töörühm koostab katseprojekti käigus teostatavate taastamistööde ajal ning surnuaedade valikul ja 
eelarve koostamisel standarditud süsteeme kasutades üksikasjaliku kogumiku kavandatavate tulevaste 
projektide kohta iga riigi lõikes vastavalt eespool nimetatud kindlaksmääratud praktilise tegevuse alale. 
See on aluseks igasugusele pikaajalisele planeerimisele, et koostada selge tegevuskava jätkusuutliku, 
praktilise ja tõhusa pikaajalise projekti jaoks, mille keskne eesmärk on kaitsta ja säilitada kõiki Euroopas 
asuvaid juudi surnuaedu.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Surnuaedade kaitsmise ja säilitamise osas kavandatavaid meetmeid peab EL viivitamata käsitlema, eriti 
pidades silmas hiljuti kõikjal täheldatud antisemitistlike hoiakute ilminguid. Nagu Euroopa Liidu lepingu 
preambulis on sõnastatud, saab liit „innustust Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust 
pärandist”, tuletab meelde „vajadust luua kindel alus tuleviku Euroopa ülesehitamisele” ja soovib 
„süvendada [oma] rahvaste vahelist solidaarsust, samal ajal austades nende ajalugu, kultuuri ja traditsioone”. 
Käesoleva katseprojekti eesmärk on tegutseda nende põhimõtete kohaselt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4304 === BUDG/4304 ===

esitaja(d): Milan Zver

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 150 000 150 000 150 000 150 000
Reserv

Kogusumma 150 000 150 000 150 000 150 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa Liidu keeleliselt ja kultuuriliselt ainulaadsete kogukondade säilitamine 
(traditsiooniliselt saksakeelse Kočevarji/Gottscheeri kogukonna juhtum Sloveenia Kočevska piirkonnas)

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

14. sajandil asus suur saksakeelne kogukond elama Sloveenia varem peaaegu asustamata Kočevska 
piirkonda. Selle piirkonna sakslasi nimetatakse sloveeni keeles Kočevarji ja saksa keeles Gottscheer. Aja 
jooksul sai sellest kogukonnast saksa keelesaar keset sloveenidega asustatud territooriumi. Neil olid oma 
koolid ja kultuuriasutused ning neil arenes oma saksa keele murre. 19. sajandi lõpuks oli Gottscheeri 
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kogukonna suuruseks peaaegu 30 000 inimest. 
Esimese maailmasõja järel emigreerusid paljud Gottscheeri kogukonna liikmed ametivõimude sageli 
vaenuliku hoiaku tõttu Ameerika Ühendriikidesse ja mujale. Enamik neist jäi aga siiski kohapeale ja neil 
õnnestus oma ainulaadne identiteet säilitada, hoolimata ainult saksakeelsete koolide kaotamisest. Teise 
maailmasõja ajal kästi Gottscheeri kogukonna liikmetel oma kodudest lahkuda ja teistesse piirkondadesse 
ümber asuda. Pärast sõja lõppu nägid uued ametivõimud iga allesjäänud saksa päritolu inimest 
potentsiaalse vaenlasena. Paljud saadeti riigist välja ja nad asusid lõpuks elama kas Saksamaale või 
Ameerika Ühendriikidesse; mõned vangistati ja isegi tapeti. Allesjäänuid õpetati oma pärandi pärast häbi 
tundma. 
Gottscheeri kogukonna poolt asustatud alad laastati. Enamik tühje külasid meelega kas hüljati või tehti 
maatasa. Suur osa territooriumist läks sõjaväe kasutusse ja tsiviilisikutel ei olnud sinna enam pääsu. 
Praegu on kunagistest jõudsalt kasvanud Gottscheeri kogukonna asulatest järel vaid riismed. 90 % 
piirkonnast on nüüd metsaga kaetud, samal ajal kui sada aastat tagasi oli metsaga kaetud alla poole. 
Viimase 20 aasta jooksul on kultuuriorganisatsioon Društvo Peter Kosler (Peter Kosleri ühing) näinud 
vaeva Kočevarji/Gottscheeri murde ja kultuuri elushoidmisega, tehes seda koos paari oma esivanemate 
koju naasnud emigreerunud sakslaste järeltulijaga. Nende tegevus on leidnud Sloveenia üldsuse poolt 
teatavat tunnustust ja suurendanud varasema keelesaare kohalike elanike teadlikkust nende pärandi 
kohta. 
Alates 1999. aastast on nad korraldanud Kočevarji/Gottscheeri kogukonna kohtumisi mitmel pool 
maailmas: Sloveenias, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Nad on püstitanud infotahvleid Sloveenias 
ning taastanud kirikuid, kabeleid ja surnuaedu. Nad on korraldanud gottscheeri murdes kontserte ja 
tuure. Aastatel 2011–2014 viisid nad Sloveenia algkoolides 180 õpilase jaoks läbi eduka programmi saksa 
keele ja gottscheeri murde õpetamiseks. Kuna mõned nende projektid vajavad täiendavaid rahalisi 
vahendeid, seisavad nad nüüd silmitsi suurte raskustega. 
Käesoleva katseprojektiga kavatseb Društvo Peter Kosler (Peter Kosleri ühing) teha järgmist:
 jätkata tegevust Kočevarji/Gottscheeri kogukonna kultuuri- ja keelepärandi säilitamiseks;
 anda eeskuju teiste kaduvate keeleliselt ja kultuuriliselt ainulaadsete kogukondade säilitamiseks Euroopa 
Liidus;
 edendada Euroopa põhiväärtusi, milleks on kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse austamine, 
kultuuridevaheline koostöö, mitmekeelsus ning kultuuri- ja keelepärandi säilitamine;
 anda Kočevarji/Gottscheeri kogukonnale platvorm ELi poliitikaeesmärkide täitmisse panuse andmiseks, 
sh kultuuridevahelise dialoogi, hariduse, innovatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas; 
 aidata kaasa strateegia „Euroopa 2020” elluviimisele, toetades kultuurisektori arengut, regionaalarengut 
ning aruka ja kaasava Euroopa edendamist;

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Käesoleva katseprojekti eesmärk on Euroopa keelelise mitmekesisuse ja kultuuripärandi säilitamine. Mõned 
ainulaadsed kogukonnad on ELis kadumise äärel. Katseprojektiga antaks taaselustamisega tegelevatele 
organisatsioonidele platvorm ELi mitmesuguste poliitikaeesmärkide täitmisse panuse andmiseks –
kultuuridevahelise dialoogi, hariduse, sotsiaalse kaasatuse jne valdkonnas. Eeskujulik organisatsioon on 
Peter Kosleri ühing, mis püüab taaselustada 14. sajandil Sloveeniasse elama asunud ning koole, 
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kultuuriasutusi ja oma murret omanud saksa kogukonna (Kočevarji/Gottscheer) kultuuri. Hiljem piirkond 
laastati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4519 === BUDG/4519 ===

esitaja(d): Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 800 000 400 000 800 000 400 000
Reserv

Kogusumma 800 000 400 000 800 000 400 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kultuur ja heaolu: sotsiaalsele ja inimkapitalile kultuuri poolt avaldatava mõju mõõtmine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Projekti eesmärk on uurida uusi võimalusi, kuidas mõõta kultuuri mõju üksikisiku heaolule ja 
kollektiivsele heaolule, luues selleks sotsiaalsele ja inimkapitalile, üksikisiku arengule, sotsiaalsele 
sidususele, sotsiaalmajandusele jne avalduva kultuuri mõjuga seotud kultuuri-, sotsiaal- ja 
tervisenäitajad, et laiendada arusaama kultuuri kasulikkusest ühiskonna jaoks kaugemale 
olemasolevatest kitsastest parameetritest. 
Projekt näeb ette muu hulgas statistikutest, praktikutest, kodanikuühiskonna esindajatest, kunstnikest, 
teadlastest ning sihtrühmade, kogukondade ja teiste mitmesuguste valdkondade ja eri organisatsioonide 
huvirühmade esindajatest koosneva uurimismeeskonna moodustamise, kes teeks koostööd, et töötada 
välja uuenduslikud meetodid ühiskonna positiivse arengu mõõtmiseks muude näitajate kui SKP ja 
majandustulemuste abil, hõlmates ka kultuuri mõju inim- ja sotsiaalsele kapitalile, et esitada tõendid selle
kohta, et kultuur on jätkusuutliku arengu seisukohalt keskne tegur.
See annab olulise võimaluse seada kultuuri ühiskonna üle toimuva avaliku arutelu keskmesse, võttes 
arvesse kultuuriga seonduvaid immateriaalseid hüvesid, nagu heaolu, kodanikuuhkus, kollektiivne 
kindlus jne. See tähendaks kultuuri poolt teistele valdkondadele ja ühiskonnale laiemalt avaldatava 
laiaulatusliku mõju uurimist, milleks on vaja valdkondadevahelist lähenemisviisi paljude erinevate 
ekspertide (st mitte ainult kultuuri asjatundjate) kaasabil. Selle projekti ettepaneku teeb ainulaadseks 
rangete teadusmeetodite kohaldamine, mida tavaliselt kultuuriuuringute puhul ei kohta.
Võimaluste avanemisega kaasnevad probleemid – kuidas mõelda ja töötada väljaspool valdkonna 
uurimismudelite tavapäraseid kitsaid raame. Projektis käsitletakse keerukaid küsimusi ja raskesti 
hinnatavaid tegureid, nagu millest moodustub heaolu? Mis soodustab või takistab sotsiaalse kapitali 
arengut? Kuidas kultuuritegurid eespool nimetatut mõjutavad ja kuidas me neid tegureid mõõdame? 
Need on küsimused, millega tuleb katseprojektis tegeleda uue teadusmetoodika abil, mida harilikult ei 
kasutata tavapäraste kultuuri uurimise meetodite puhul ning milleks on seepärast vaja uute inimeste 
panust.
Projekt tugineks varasematele ja praegustele algatustele:
– Euroopa Komisjoni algatus „SKP täiendamine”;

– OECD parema elu algatus ja indeks;
– Stiglitz-Sen-Fitoussi komisjoni tegevus majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise vallas.
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Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kultuuril on oluline roll sotsiaalse sidususe, rahu, heaolu ja jätkusuutlike arengumudelite vundamendi 
ülesehitamisel ja tugevdamisel, mis kõik on tugeva ühiskonna ja õitsva majanduse eeltingimused. See 
tähendab täiesti uut lähenemist jätkusuutlikule kasvule ja arengule ning uusi viise meie heaolu mõõtmiseks 
(lisaks majandustulemustele).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4577 === BUDG/4577 ===

esitaja(d): Bogdan Brunon Wenta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Reserv

Kogusumma 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav tegevus – Kultuurialaste Euroopa telesaadete subtiitrimine üle kogu Euroopa

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

See ettevalmistav tegevus jätkaks Euroopa Parlamendi poolt 2014. ja 2015. aastal rahastatud 
katseprojekti, mille eesmärk oli uurida valitud teleprogrammide subtiitrimise abil üle kogu Euroopa, kas 
kultuuriprogrammidele oleks Euroopas vaatajaid. 
2014. aastal rahastatud katseprojekti arendab praegu kultuurisuunitlusega Euroopa telekanal ARTE, mis 
pakub alates 2015. aasta oktoobrist 600 tundi teleprogramme neljas keeles (prantsuse, saksa, inglise ja 
hispaania keeles).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Selliseid projekte tuleks edasi arendada, et pakkuda suuremat keelevalikut (vähemalt prantsuse, saksa, 
inglise, hispaania, poola ja itaalia keelt). Need kuus keelt võimaldaksid jõuda 70% Euroopa kodanikeni 
nende emakeeles. 
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Kestus on selle eksperimendi edukuse võtmetegur; digitaalseid kommunikatsiooni- ja turundusvahendeid 
katsetatakse ja kasutatakse mitme aasta vältel. See tegevus suurendaks vaatajate arvu nii Euroopas kui 
väljaspool, looks uue Euroopa kultuurilise narratiivi ning arendaks uusi ärimudeleid Euroopa meedia 
sidusrühmade jaoks. Tulemusi jagatakse ELi sidusrühmadega.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 770 === EFDD/8268 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Euroopa filmipärandi digiteerimine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt keskendub sellise Euroopa filmipärandi digiteerimisele, millel on oht tulevastele 
põlvkondadele igaveseks kaduma minna. Digiteerimise praegust protsenti üritatakse suurendada selle 
kaudu, et Euroopa Komisjon esitab konkursikutse, mille konkreetset, Euroopa filmipärandi säilitamisega 
seotud eesmärki püütakse saavutada rahvusvahelise tasandi sidusrühmade konsortsiumi (kuhu kuuluvad 
kultuuri ja loovusega seotud VKEd ja noored spetsialistid) toetamisega. Lisaks loodetakse, et see meede 
innustab liikmesriike lisama filmipärandit oma riiklikusse digiteerimisstrateegiasse ja 
arhiveerimispoliitikasse, suurendab teadlikkust selle kohta, kui oluline on võtta kasutusele ühtne käsitus 
arhiivifilmide skaneerimise tehnoloogiate, filmide säilitamise meetodite, struktuurse moderniseerimise ja 
rahvusvaheliste digitaalsel kujul säilitamise standardite parandamise kohta. Komisjon on alates oma 7. 
detsembri 2012. aasta aruandest Euroopa filmipärandi väljakutsete kohta analoog- ja digiajastul juba 
rõhutanud, et Euroopa filmipärandist on digiteeritud ainult 1,5%. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Hoolimata Euroopa Komisjoni korduvalt väljendatud murest, et veel digiteerimata või digiteerimise 
varajases etapis digiteeritud Euroopa filmipärand, millega on praegu seotud vormingu- ja koostalitlusvõime 
probleemid, võib igaveseks kaotsi minna, on komisjoni 2012. aasta aruandes nimetatud Euroopa 
filmipärandi digiteerimise 1,5 % jäänud tänaseni muutumatuks. Enamik Euroopa filmpärandiga tegelevaid 
institutsioone ei digiteeri oma materjali ega ole suutelised filme oskuste ja pädevuste, tehnoloogiate ja 
rahastamise puudumise tõttu digitaalselt säilitama.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 1109 === S&D//7009 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 800 000 400 000 800 000 400 000
Reserv

Kogusumma 800 000 400 000 800 000 400 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kultuur ja heaolu: sotsiaalsele ja inimkapitalile kultuuri poolt avaldatava mõju mõõtmine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Projekti eesmärk on uurida uusi võimalusi, kuidas mõõta kultuuri mõju üksikisiku heaolule ja 
kollektiivsele heaolule, luues selleks sotsiaalsele ja inimkapitalile, üksikisiku arengule, sotsiaalsele 
sidususele, sotsiaalmajandusele jne avalduva kultuuri mõjuga seotud kultuuri-, sotsiaal- ja 
tervisenäitajad, et laiendada arusaama kultuuri kasust ühiskonnale olemasolevatest kitsastest 
parameetritest kaugemale. 
Projekt näeb ette moodustada muu hulgas statistikutest, praktikutest, kodanikuühiskonna esindajatest, 
kunstnikest, teadlastest ning sihtrühmade, kogukondade ja teiste mitmesuguste valdkondade ja eri 
organisatsioonide huvirühmade esindajatest koosnev uurimismeeskond, kes teeks koostööd, et töötada 
välja uuenduslikud meetodid ühiskonna positiivse arengu mõõtmiseks muude näitajate kui SKP ja 
majandustulemuste abil, mis hõlmaks ka kultuuri mõju inim- ja sotsiaalsele kapitalile, et esitada tõendid 
selle kohta, et kultuur on jätkusuutliku arengu seisukohalt keskne tegur.
See annab olulise võimaluse asetada kultuur ühiskonna üle toimuva avaliku arutelu keskmesse, võttes 
arvesse kultuuriga seonduvat immateriaalset vara, nagu heaolu, kodanikuuhkus, kollektiivne kindlus jne. 
See tähendaks kultuuri poolt teistele valdkondadele ja ühiskonnale laiemalt avaldatava laiaulatusliku 
mõju uurimist, milleks on vaja valdkondadevahelist lähenemisviisi paljude erinevate, mitte ainult kultuuri 
asjatundjate kaasabil. Selle projekti ettepaneku teeb ainulaadseks rangete teadusmeetodite kohaldamine, 
mida tavaliselt kultuuriuuringute puhul ei kohta.
Võimaluste avanemisega kaasnevad probleemid – kuidas mõelda ja töötada väljaspool valdkonna 
uurimismudelite tavapäraseid kitsaid raame. Projektis käsitletakse järgmisi keerukaid küsimusi ja raskesti 
hinnatavaid tegureid: Millest moodustub heaolu? Mis soodustab või takistab sotsiaalse kapitali arengut? 
Kuidas kultuuritegurid eespool nimetatut mõjutavad ja kuidas me neid tegureid mõõdame? Need on 
küsimused, millega katseprojektis tuleb tegeleda uue teadusmetoodika abil, mida harilikult ei kasutata 
tavapäraste kultuuri uurimise meetodite puhul ning milleks on seepärast vaja uute inimeste panust.
Projekt tugineks varasematele ja praegustele algatustele, mis on järgmised:
– Euroopa Komisjoni algatus „SKP täiendamine”;
– OECD parema elu algatus ja indeks;
– Stiglitz-Sen-Fitoussi komisjoni aruanne majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise kohta.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
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966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kultuuril on oluline roll sotsiaalse sidususe, rahu, heaolu ja jätkusuutlike arengumudelite vundamendi 
ülesehitamisel ja tugevdamisel, mis kõik on tugeva ühiskonna ja õitsva majanduse eeltingimused. See 
tähendab täiesti uut lähenemist jätkusuutlikule kasvule ja arengule ning uusi viise meie heaolu mõõtmiseks 
lisaks majandustulemustele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1110 === S&D//7010 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 15 04 77 12
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

15 04 77 12 500 000 500 000 500 000 500 000

Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt – Euroopa festivalidele, festivalid Euroopale (Europe for Festivals, Festivals for Europe, 
EFFE)

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

EFFE katseprojekti viib praegu ellu Euroopa Festivalide Assotsiatsioon koos 24 detsentraliseeritud 
partnerorganisatsiooniga üle kogu Euroopa tihedas koostöös Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri 
peadirektoraadiga. Selle katseprojekti abil loodab EFFE saavutada järgmist:
– luua festivalide märgistamise mehhanismi ja vahetusplatvormi, et kasutada ära nende potentsiaali 
aidata kaasa eri ELi poliitikaeesmärkide täitmisele, sh innovatsiooni, sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja 
kultuuridevahelise dialoogi alal. Elluviidav tegevus aitab kaasa strateegia „Euroopa 2020” täitmisele 
ülekanduva mõju abil, mida loomingulised ja kultuurivaldkonnad avaldavad paljudele muudele 
valdkondadele, nagu turism, piirkondlik areng jne; 
– edendada ainulaadseid ja keskseid Euroopa väärtusi, andes neile nähtavuse ja usutavuse jõulise 
brändimis- ja kommunikatsioonistrateegiaga, mis võimaldab anda platvormile vahendid jõuda paljude 
kodanikeni üle kogu Euroopa.
Senise edu põhjal võib eeldada, et see katseprojekt mitmekordistab ka edaspidi festivalide energiat ja aitab 
edendada arukat, kaasavat ja kestlikku Euroopat.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.
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Põhjendus:
Kavandatav ettevalmistav tegevus võimaldaks EFFE-l laiendada platvormi festivalidele, andes aega 
tootemargi loomiseks ja partnersuhete arendamiseks kõigis 28-s liikmesriigis ning kaugemalgi. 
Märgistamisprogrammi jätkamise rahastamine annab rohkematele festivalidele võimaluse saada kasu 
platvormi olemasolevast brändimisest ja tähtsusest. See võimaldab ka võtta esimeses etapis kogutud sisu 
põhjal uusi mõjuala laiendamise meetmeid ning muuta see sektor veelgi professionaalsemaks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4325 === BUDG/4325 ===

esitaja(d): Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 16 01 01 — Teabevahetuse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 
kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000

Reserv

Kogusumma 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000

Põhjendus:
Kommunikatsiooniteenuseid on märkimisväärselt vähendatud, mistõttu on assigneeringuid vaja suurendada, 
et teenuseid oleks võimalik nõuetekohaselt osutada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 665 === EFDD/7901 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 16 01 01 — Teabevahetuse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 
kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000

Reserv

Kogusumma 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000

Põhjendus:
Me ei pea selle eelarverea toetamist prioriteetseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1070 === GUE//7310 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 16 01 01 — Teabevahetuse poliitikavaldkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 
kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000

Reserv

Kogusumma 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000

Põhjendus:
Arvestades viimastel aastatel tehtud kärpeid asjaomastes üksustes, tuleks rahastamist suurendada, et nad 
saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 89 === CULT/5858 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 16 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad — Peakorter

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 02 01 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570
Reserv

Kogusumma 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 666 === EFDD/7902 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 16 01 02 03 — Koosseisuvälised töötajad — Komisjoni esindused

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 02 03 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000
Reserv

Kogusumma 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000

Põhjendus:
Me ei pea selle eelarverea toetamist prioriteetseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 667 === EFDD/7903 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 01 03 03 — Hooned ja nendega seotud kulud — Komisjoni esindused

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 03 03 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000

Reserv

Kogusumma 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000

Põhjendus:
Me ei pea selle eelarverea toetamist prioriteetseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 82 === CULT/5851 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 01 04 02 — Teabevahetusmeetmete toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 01 04 02 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000

Reserv

Kogusumma 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1 === AFCO/6550 ===

esitaja(d): Põhiseaduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 01 02 — Teave meedia ja audiovisuaalsete teoste jaoks

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 5 763 360 5 460 480

Reserv

Kogusumma 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 5 763 360 5 460 480

Märkused:
Pärast lõiku:
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Endised punktid 16 03 01 02 ja 16 03 01 01 (osaliselt)
Muuta teksti järgmiselt:

Assigneering on ette nähtud kodanike üldise liidualase teavitamise rahastamiseks eesmärgiga muuta liidu 
institutsioonide töö, tehtud otsused ja Euroopa ülesehituse etapid paremini nähtavaks,jaoks mõeldud 
üldteabe rahastamiseks, keskendudes eelkõigepeamiselt meediale. Päevakajaliste sündmuste paremaks 
mõistmiseks ja kajastamiseks arendatud vahendid hõlmavad peamiselt järgmist:

Põhjendus:
Selleks, et viia Euroopa tavakodanikuni, on vaja ühtset ja terviklikku lähenemisviisi, ning meedia etedab 
selles protsessis olulist osa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 83 === CULT/5852 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 01 02 — Teave meedia ja audiovisuaalsete teoste jaoks

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000

Reserv

Kogusumma 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 77 === CULT/5844 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 01 04 — Komisjoni esinduste teavitustegevus, kodanikudialoog ja partnerlusmeetmed

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 01 04 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800 14 745 000 13 154 000

Reserv

Kogusumma 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800 14 745 000 13 154 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 84 === CULT/5853 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 02 03 — Veebipõhised ja kirjalikud teabe- ja kommunikatsioonivahendid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 02 03 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000

Reserv

Kogusumma 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4109 === BUDG/4109 ===

esitaja(d): Clare Moody, Richard Howitt

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 02 04 — Üldaruanne ja muud väljaanded

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 02 04 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Reserv

Kogusumma 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Märkused:
Enne lõiku:

Avaldamiskulud hõlmavad muu hulgas ettevalmistus- .......... hulgas puudega kodanikele juurdepääsetavaid 
formaate.

Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on ette nähtud sellise komisjoni ja liidu tegevust käsitleva materjali ning aluslepingutes 
sätestatud trükiste ja muude institutsiooniliste või viiteliste trükiste, nagu üldaruande mis tahes kujul 
avaldamise kulude katmiseks. Väljaanded võivad olla suunatud konkreetsetele rühmadele, nagu õpetajad, 
noored, arvamusliidrid või üldsus. Tuletab komisjonile meelde vajadust edendada teatiste abil keskseid 
eesmärke ning see eelarverida peaks sisaldama täiendavaid suuniseid äriühingutele, kuidas 
vastutustundliku äritegevuse tagamiseks rakendada ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning 
muud kui finantsaruandlust käsitlevat direktiivi.

Põhjendus:
Ettevõtjate sotsiaalne vastutus on üks komisjoni prioriteete. Tulenevalt muud kui finantsaruandlust käsitleva 
direktiivi jõustamisest on asjakohane, et komisjon avaldaks asjaomastele äriühingutele kogu ELis suunised 
direktiivi ühtseks, terviklikuks ja tõhusaks rakendamiseks. Täiendavad suunised ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamiseks aitavad tagada vastutustundlikku ja jätkusuutliku äritegevust. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 85 === CULT/5854 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 02 05 — Avaliku arvamuse analüüs

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 02 05 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000

Reserv

Kogusumma 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 3040 === BUDG/3040 ===

esitaja(d): José Manuel Fernandes, raportöör, Gérard Deprez, raportöör

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 16 03 04 — Euroopa Ajaloo Maja

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 04 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Reserv

Kogusumma 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Märkused:
Muuta teksti järgmiselt:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud teenustaseme kokkuleppele on assigneering 
ette nähtud Euroopa Ajaloo Maja korraldatud näituste kulude katmiseks, mis võimaldabAssigneering on 
ette nähtud katseprojekti „Euroopa Ajaloo Maja” tegevuskulude katmiseks; katseprojekt hõlmab tänapäevase 
näituste- ja dokumendikeskuse abil suurendadaloomist ning sellega suurendatakse teadmisi Euroopa 
ajaloost, äratadaäratatakse uudishimu ajaloo vastu ja luualuuakse võimalusi selleajaloo üle arutleda.

Põhjendus:
Raportööri muudatusettepanek.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 90 === CULT/5859 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 16 03 77 05 — Ettevalmistav tegevus — Veebitutvus Euroopaga

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 77 05 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000

Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Veebitutvus Euroopaga peaks osaliselt integreerima .......... katseprojektis Veebitutvus Euroopaga tehtud 
tööd.

Lisada järgmine tekst:
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt ühiselt eluviidav ettevalmistav tegevus „Veebitutvus 
Euroopaga” on vastus vajadusele kohandada ELi institutsioonde kommunikatsioonipoliitikat vastavalt 
interneti ja sotsiaameedia realiteetidele. Ettevalmistava tegevuse eesmärk on parandada ELi 
institutsioonide suhtlust kodanikega sotsiaalmeedias, tugevdades Euroopa Parlamendi infobüroode ja 
komisjoni liikmesriikides asuvate esinduste esindatust internetis, kujundades kommunikatsiooni 
interaktiivsemaks, sihipärasemaks ja kohandatuks kohalikele probleemidele ning vastavalt riiklike 
sotsiaalmeedia maastike omapärale. Tegevuse eesmärk on ka täita institutsioonilise kommunikatsiooni 
tühimik sotsiaalvõrgustikes kohalikes keeltes. Selle tegevuse käigus otsivad institutsioonid
võimalusi oma sotsiaalmeedia kommunikatsioonistrateegia jätkusuutlikuks parandamiseks kvaliteedi 
ning kulutõhususe seisukohast. Selleks ettevalmistavaks tegevuseks 2015. aastal ette nähtud 
assigneeringuid kasutatakse sotsiaalmeedia oskusteabe, strateegia ja tehnilise toe andmiseks 
infobüroodele ja esindustele avaliku hanke kaudu. Komisjon peaks tegema rahastamisotsuse 2015. aasta 
aprilli lõpuks. Kehtivatel raamlepingutel või pakkumismenetlustel põhinevad konkreetsed lepingud 
sõlmitakse alates 2015. aasta teisest kvartalist ja kuuluvad täitmisele 2015. ja 2016. aastal.

Põhjendus:
Projekt on olnud edukas alates 2013. aastast: sotsiaalmeedia juhid saadeti 17 liikmesriigis kohalikke 
töötajaid abistama ja koolitama. Programmi laiendati üle kogu ELi. Ettevalmistava tegevuse esimeses etapis 
lõpetati järk-järgult välise koordineerimise kava. Ettevalmistava tegevuse teise etapi eesmärk on ergutada 
sotsiaalmeediat puudutavat tegevust kohalikes büroodes rahalise/tehnilise toe abil, et suurendada nende 
kohalolu ja nähtavust riigi tasandil ning parandada poliitilisi prioriteete käsitleva kommunikatsiooni 
sihiasetust ja ulatust. Peamine soovitus on see, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peaksid jätkuvalt 
investeerima kohapealsesse kommunikatsiooni sotsiaalmeedia kaudu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4129 === BUDG/4129 ===

esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 16 03 77 08
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 77 08 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Võimalus kultuurile – võitlus sissetulekupõhise kultuurilise ebavõrdsuse vastu Ungaris, 
Rumeenias ja Bulgaarias

Märkused:
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Lisada järgmine tekst:

Madalad sissetulekud ja vaesus põhjustavad kutsealast tõrjutust, kuid ka sotsiaalset ja kultuurilist 
ebavõrdsust, mis võib kahjustada madalama sissetulekuga peredest pärinevate noorte võimalusi 
integreeruda haridusprotsessi ja saavutada edu oma tulevase karjääri jooksul. Sotsioloogid on tõestanud, 
et kultuuriline kapital on oluline inimeste ja eelkõige noorte integreerumiseks ja neile avanevate 
võimaluste ärakasutamiseks. Seetõttu näitab statistika, et madalama sissetulekuga peredest pärinevad 
noored kasutavad harva ELi/EÜ pakutavaid võimalusi hariduse või ametialase liikuvuse valdkonnas.
Seetõttu on ettevalmistava meetme eesmärk kujundada välja kultuurilise koostöö mehhanism, et ELi 
liikmesriigid ja kultuuriasutused saaksid koos tegutsedes võimaldada haridusraamistikku integreeritud 
noortel tulenevalt perekonna sissetulekute suurusest kasutada tasuta kultuuristipendiume 
kultuuriväärtusega paikade külastamiseks ja Euroopa kultuuri paremaks tundmaõppimiseks. Projekt 
keskendub piiriülesele koostööle ja õpilasvahetusele Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria vahel, mis on ühed 
madalamate sissetulekutega riigid Euroopas, et suurendada neis riikides juurdepääsu kultuurile, 
hõlbustada üksteisemõistmist ning hinnata kultuurivahetuste mõju haridusele ja Euroopa Liidu 
toetamisele.
Meede seisneb ka üle-euroopalise kultuuritöö ja -vahetuse töögrupi moodustamises, kes arendab välja 
ideid, vahetab arvamusi, töötab välja veebiplatvormi, mis sisaldab kõiki Euroopas pakutavaid vahendeid 
ja võimalusi, ja rakendab katseliselt stipendiume Euroopa vaeseimates piirkondades.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Ettevalmistav meede sai Euroopa Komisjoni eelhinnangu käigus hindeks D.

Ettevalmistava meetmega kujundatakse välja kultuurilise koostöö mehhanism, et ELi liikmesriigid ja 
kultuuriasutused saaksid koos tegutsedes võimaldada haridusraamistikku integreeritud noortel tulenevalt 
perekonna sissetulekute suurusest kasutada tasuta kultuuristipendiume kultuuriväärtusega paikade 
külastamiseks ja Euroopa kultuuri paremaks tundmaõppimiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 776 === VERT/7705 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 16 03 77 08
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 77 08 250 000 150 000 250 000 150 000
Reserv

Kogusumma 250 000 150 000 250 000 150 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa tugiplatvorm põlisrahvastele, et lihtsustada põlisrahvaste esindajate ja ELi 
institutsioonide kontakte ja koostööd
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Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Selle platvormi eesmärgid on järgmised:
 teavitada põlisrahvaste esindajaid ELi struktuurist, eriti erinevatest pädevatest teenistustest seoses 
põlisrahvaid mõjutavate küsimustega (nt Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa välisteenistus, 
nõukogu) ning lihtsustada suhtlemist nende teenistustega;
 teavitada põlisrahvaste esindajaid ELi institutsioonide tööst (sh seadusandlikest ja muudest kui 
seadusandlikest protsessidest, kodanikuühiskonna konsultatsioonidest), et anda neile võimalus 
väljendada oma muresid toetuse, märkmete tegemise ja töödokumentide tõlkimise kaudu;
 selgitada välja ELi poliitikad või algatused, mis võiksid mõjutada põlisrahvaid (nt inimõiguste 
küsimused, kalanduskokkulepped, kaubandus- ja investeerimislepingud, keskkonnapoliitika, 
arengupoliitika, intellektuaalne omand);
 tagada kontaktpunktid ELi institutsioonide töötajate ja era- ning avaliku sektori eri osalejate, nt 
sihtasutuste ja platvormide (nt keskkond, õiglane kaubandus, primitiivkunst) vahel, et laiendada 
tegevusala ja võimalikku toetust;
 võtta põlisrahvaste esindajaid vastu Brüsselis ja abistada neid nende visiidiga seotud praktilistes 
küsimustes (nt diplomaatilised kohtumised, suuline tõlge, majutus, päevakava);
tugevdada sünergiat ÜRO mehhanismidega põlisrahvaste toetamiseks (New York ja Genf) ning ELi 
tasandi meetmetega.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Vt märkusi: Katseprojekt — Euroopa tugiplatvorm põlisrahvastele, et lihtsustada põlisrahvaste esindajate ja 
ELi institutsioonide kontakte ja koostööd

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 778 === VERT/7707 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 16 03 77 08
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

16 03 77 08 1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Masinloetavad ja konsolideeritud ELi õigusaktid

Märkused:
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Lisada järgmine tekst:

Kerge juurdepääs usaldusväärsetele, täielikele ja kehtivatele seadusandlikele tekstidele on kaasaegses 
ühiskonnas ja demokraatliku protsessi seisukohalt põhjapaneva tähtsusega. Avaliku juurdepääsu 
võimaldamine internetiteenuste kaudu on kaugelt kõige tavapärasem ja kuluefektiivsem meetod enamiku 
päringute puhul. Uus tehnoloogia ja kasutajate muutuvad ootused eeldavad parimate tavade pidevat 
läbikaalumist ning uute funktsioonide hindamist, et edendada õigusriiki ja üldsuse usaldust oma 
institutsioonide vastu. 
Katseprojekti eesmärk on anda üldsuse ja õigus- ning tehnoloogiateemade ristumisest huvitatute 
käsutusse täielikult masinloetavad ja konsolideeritud ELi õigusaktid. Lisaks praegu ametlike ELi teenuste 
kaudu kättesaadavale materjalile keskendutakse selle projekti käigus õigustekstidele endile.
Katseprojekti eesmärk on teha ELi õigus kättesaadavaks ning võimaldada kasutajatel õigustekstide vahel 
kergesti liikuda. Sellega kaasneb võimalus tutvuda ELi õigusaktide varasemate versioonidega, kusjuures 
muudatused ELi õigusaktides on välja toodud mõistlikul moel ning võimalik on ka uurida ELi 
õigusaktide ja liikmesriikide õigusaktide vastastikust mõju. Seetõttu on vaja, et need õigusalased tekstid 
oleksid sidusas formaadis.
Katseprojektiga kaasnevad olulised nõuded on kinnipidamine kohaldatavatest autorikaitseseadustest, 
sisu, tarkvara ja andmete pakkumine tingimustel, mis võimaldavad taaskasutust kõigi poolt kõigil 
eesmärkidel, ning tunnustatud avatud vormingu kasutamine. 
Katseprojekti eesmärgid on järgmised:
* ELi õigusaktide ühtne esitamine, eriti konsolideeritud kujul;
* rakendamisprotsessi käigus jõustatud liikmesriikide õigusaktide esitamine;
* vahendite ja teenuste väljatöötamine kasutajate jaoks, et hankida ja analüüsida kõiki ELi õigusakte;
* aktiivne koostöö avatud andmete, avatud valitsuse ja avatud juurdepääsu praeguste arendajatega.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Vt märkusi: Katseprojekt — Masinloetavad ja konsolideeritud ELi õigusaktid

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 687 === EFDD/7923 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 01 01 — Tervise ja toiduohutuse poliitikavaldkonna ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 
kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000

Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000

Põhjendus:
Selle eelarverea assigneeringuid on võimalik mõningal määral vähendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 437 === ENVI/6146 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 01 01 — Tervise ja toiduohutuse poliitikavaldkonna ametnike ja ajutiste töötajatega seotud 
kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778
Reserv

Kogusumma 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4618 === BUDG/4618 ===

esitaja(d): Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Reserv

Kogusumma 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Põhjendus:
Säilitada eelarverea assigneeringud 2015. aastaga sarnasel tasemel, pidades silmas ametite ees praegu ja 
tulevikus seisvaid probleeme ja nende laiendatud pädevusi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 438 === ENVI/6147 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Reserv

Kogusumma 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1071 === GUE//7311 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Reserv

Kogusumma 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Põhjendus:
Säilitada eelarverea assigneeringud 2015. aastaga sarnasel tasemel, pidades silmas ametite ees praegu ja 
tulevikus seisvaid probleeme ja nende laiendatud pädevusi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 417 === ENVI/6120 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 17 01 04 02 — Programmi „Liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020” 
toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 418 === ENVI/6121 ===
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esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 17 01 04 03 — Toidu- ja söödaohutuse, loomade tervise, loomade heaolu ja taimetervise valdkonna 
toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 875 === ALDE/8075 ===

esitaja(d): Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 01 — Liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000
Reserv

Kogusumma 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000

Märkused:
Pärast lõiku:
Terviseprogrammil (2014–2020) on neli erieesmärki:

Muuta teksti järgmiselt:
– rahvatervisealase suutlikkuse arendamine ning panustamine innovaatilistesse, tõhusatesse ja 

jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse: määrata liidu tasandil kindlaks ja töötada välja vahendid ja 
mehhanismid, mille abil tulla toime ressursside – nii inimeste kui ka rahaliste vahendite – puudusega 
ning aidata kaasa innovatsiooni vabatahtlikule edendamisele rahvatervisealastes sekkumis- ja 
ennetusstrateegiates; 

– paremate ja ohutumate tervishoiuteenuste laialdasem kättesaadavus kodanike jaoks: parandada 
meditsiinilise oskusteabe ja konkreetseid haigusi käsitleva teabe kättesaadavust ka väljaspool riigipiire, 
hõlbustada teadusuuringute tulemuste rakendamist, ning töötada välja vahendid tervishoiu kvaliteedi ja 
patsientide ohutuse parandamiseks, muu hulgas tervisealase teadlikkuse parandamisele kaasa aitamise 
abil;

– tervise ning vaimse tervise edendamine üldtervishoiu raames,edendamine, haiguste ärahoidmine ja 
tervislikke eluviise soosiva keskkonna loomine: teha kindlaks, millised on tõenduspõhised head tavad 
kulutõhusate meetmete võtmisel haiguste ärahoidmiseks ning tervise edendamiseks, neid tavasid levitada 
ja edendada nende kasutuselevõttu, käsitledes eelkõige peamisi eluviisipõhiseid riskitegureid, 
keskendudes sealjuures liidu lisaväärtusele; 
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– kodanike kaitse tõsiste piiriüleste terviseohtude eest: määrata kindlaks ja töötada välja ühtsed 
lähenemisviisid tervisega seotud hädaolukordadeks ettevalmistumise ja kooskõlastamise parandamisel 
ning edendada nende rakendamist. 

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt ja suurendatakse assigneeringuid 375 000 euro võrra, et lisada vaimne tervis 
üldtervishoiu raames.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4619 === BUDG/4619 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 
Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 01 — Liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000
Reserv

Kogusumma 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Põhjendus:
Kuna assigneeringu eesmärk on katta kulud programmi üldeesmärkide täitmiseks, milleks on täiendada ja 
toetada liikmesriikide poliitikat ning anda sellele lisaväärtust eesmärgiga parandada liidu kodanike tervist ja
vähendada tervishoius esinevat ebavõrdsust, tuleks selleks eraldada täiendavad rahalised vahendid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 419 === ENVI/6122 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 01 — Liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000
Reserv

Kogusumma 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1072 === GUE//7312 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 03 01 — Liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Reserv

Kogusumma 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Põhjendus:
Kuna assigneeringu eesmärk on katta kulud programmi üldeesmärkide täitmiseks, milleks on täiendada ja 
toetada liikmesriikide poliitikat ning anda sellele lisaväärtust eesmärgiga parandada liidu kodanike tervist ja 
vähendada tervishoius esinevat ebavõrdsust, tuleks selleks eraldada täiendavad rahalised vahendid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4620 === BUDG/4620 ===

esitaja(d): Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, 
Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 10 — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470
Reserv

Kogusumma 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Põhjendus:
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel (ECDC) on oma pädevusse kuuluvates küsimustes oluline 
roll. Kuna ECDC pädevusi on laiendatud, teeme ettepaneku eraldada ECDC-le eraldatakse sama palju 
kulukohustuste ja maksete assigneeringuid nagu ELi 2015. aasta eelarves, võttes aluseks keskuse esitatud 
taotluse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 659 === EFDD/7894 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 03 10 — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000

Reserv

Kogusumma 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000

Põhjendus:
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Me ei pea selle eelarverea toetamist prioriteetseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1073 === GUE//7313 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 10 — Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470
Reserv

Kogusumma 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Põhjendus:
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel (ECDC) on oma pädevusse kuuluvates küsimustes oluline 
roll. Kuna ECDC pädevusi on laiendatud, teeme ettepaneku eraldada ECDC-le sama palju kulukohustuste ja 
maksete assigneeringuid nagu ELi 2015. aasta eelarves, võttes aluseks keskuse esitatud taotluse.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4079 === BUDG/4079 ===

esitaja(d): Jens Geier, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 11 — Euroopa Toiduohutusamet

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000
Reserv

Kogusumma 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 660 === EFDD/7896 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 11 — Euroopa Toiduohutusamet

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Reserv

Kogusumma 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000

Põhjendus:
Me ei pea selle eelarverea toetamist prioriteetseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 420 === ENVI/6123 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 11 — Euroopa Toiduohutusamet

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000
Reserv

Kogusumma 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 439 === ENVI/6148 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 03 13 — Rahvusvahelised kokkulepped ja kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse 
rahvatervise ja tubakatoodete tarbimise piiramise küsimustes

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Reserv

Kogusumma 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 64 === CULT/5810 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserv

Kogusumma 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine kogu Euroopas

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Euroopas puudub sihtotstarbeline tervist kogu elu jooksul tugevdava kehalise aktiivsuse edendamise 
poliitika ja tegevuskava, mis on olemas muude riskitegurite (tubakas, alkohol ja toitumine/rasvumine) 
puhul. 
Katseprojekti eesmärk on korraldada üleeuroopaline kehalise aktiivsuse kampaania, et täita järgmised 
ülesanded:
1) suurendada Euroopa kodanike teadlikkust spordi ja kehalise aktiivsuse mitmete kasutegurite osas;
2) suurendada kodanike takistusteta võimalusi osaleda aktiivselt spordis ja olla kehaliselt aktiivne, 
toetades seniste algatuste tõhustamist ning korraldades piiriüleseid üritusi;
3) võimaldada kehalise aktiivsuse pakkujatel suutlikkust suurendada;
4) tuua sidusrühmades valdkonnaüleselt välja vajadus tegelda vähese liikumise pandeemiaga. 
Kampaania peaks andma lisaväärtust ja edendama olemasolevaid ELi poliitilisi arenguid (nt tervist 
tugevdavat kehalist aktiivsust käsitlev nõukogu soovitus ja ELi spordialane töökava) ning algatusi (nt 
Euroopa spordinädal ja väiksemamahulised koostööpartnerlused). Kampaania abil võiks toetada 
liikmesriikide seniseid algatusi ja anda neile lisaväärtust või täiendada neid ühtse kampaaniakuvandi 
kaudu. Kampaania peaks/peaksid viima ellu kehalise aktiivsuse edendamise valdkonnas tegutsev 
vabaühendus või vabaühendused, kuna ainult neil on sobiv võrgustik eespool nimetatud eesmärkide 
kuultõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kampaania soovitatakse selle eksperimentaalsest olemusest tulenevalt viia ellu katseprojektina ning sellel 
saab eeldatavalt olema suur poliitiline tähtsus ja tõeline Euroopa mõõde.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 618 === DEVE/5756 ===

esitaja(d): Arengukomisjon
DEVE/5756 Kompromissmuudatusettepanek, asendades DEVE/5732

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Antimikroobse resistentsusega seotud ülemaailmse ohu kaardistamine 

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojektis uuritakse sügavuti antibakteerikumide manustamist ja kasutamist Sahara-taguses 
Aafrikas, kus andmete nappus takistab riiklike seirekavade koostamist. Eesmärk on koostada 
andmekogum antibiootikumide tarbimismustrite ja bakteriaalse multiresistentsuse kohta arenguriikides 
ning teha kindlaks käitumisviisid ja tervishoiuvajadused Aafrika kogukondades, keskendudes eelkõige 
nõudlusele antibiootikumide järele, nende kättesaadavusele ja kasutamisele ning sellele, millises ulatuses 
raviplaani järgitakse.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
DEVE/5732

Resistentsete mikroorganismide poolt tekitatud nakkused on sageli tavalisele ravile allumatud, mistõttu 
nakkuse kulg on pikem, surma tõenäosus suurem ja kulud suuremad. Viimastel aastatel on tekkinud ka uued 
resistentsusmehhanismid, mis kahjustavad tõsiselt viimase põlvkonna antibiootikumide tõhusust.

Katseprojekt on vastuseks WHO poolt kõigile sidusrühmadele, sh seadusandjatele ja planeerimisega 
tegelevatele asutustele esitatud üleskutsele võtta meetmeid antimikroobse resistentsusega võitlemiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 408 === ENVI/6109 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 170 000 85 000 170 000 85 000

Reserv

Kogusumma 170 000 85 000 170 000 85 000

Rubriik:
Katseprojekt — Haruldaste kaasasündinud väärarengute registri loomine (harvikhaiguste registri osana), 



99

kasutades Poola kaasasündinud väärarengute registri struktuuri, ülesehitust ja kogemusi

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Harvikhaigused (neist 85 % on geneetilised) on eluohtlikud või kroonilised invaliidsust põhjustavad 
haigused, millest kõiki esineb harva (vähem kui 5 juhtumit 10 000 inimese kohta). Hinnanguliselt esineb 
tänapäeval 5000 kuni 8000 erinevat harvikhaigust, mis puudutavad 6–8 % kogu elanikkonnast (27–36 
miljonit inimest ELis). 
Umbes 20–25 % harvikhaigustest moodustavad haruldased kaasasündinud väärarengud (üksikjuhtumid 
või liitväärarengud, sh väärarengusündroomid). 
EUROCAT on praegu viinud oma andmebaasid ja haldusstruktuurid ISPRA Teadusuuringute 
Ühiskeskusesse, kus asub harvikhaiguste platvorm. Kuid väärarengute registri laiendamine haruldasi 
väärarenguid hõlmavaks harvikhaiguste registriks (üksikjuhtumid või liitväärarengud, sh haruldased 
väärarengusündroomid) nõuab erimeetmeid ja täiendava teabe kogumist. Seda on vaja teha liikmesriigi 
tasandil ja selleks on vaja täiendavaid ressursse. Katseprojekti eesmärk on järgmine: luua Poola 
haruldaste kaasasündinud väärarengute register (harvikhaiguste registri osana), kasutades Poola 
kaasasündinud väärarengute registri struktuuri, ülesehitust ja kogemusi. Kui see mudel osutub edukaks, 
saab seda rakendada ka teistes ELi liikmesriikides.
Projekt täiendab JRC-SANTE arendatavat harvikhaiguste registreerimise ELi platvormi, mille eesmärk 
on pakkuda kogu Euroopas ühist juurdepääsupunkti harvikhaiguste kohta andmete kogumisele. 
Käesoleva projektiga aidatakse ajakohastada poliitika seisukohast asjakohaseid ja teaduslikult 
põhjendatud rahvatervise näitajaid ja sellega teavitatakse teisi liikmesriike sellest, kuidas arendada välja 
riiklik harvikhaiguste registreerimise süsteem, võttes aluseks kaasasündinud väärarenguid käsitlevad 
olemasolevad registrid.
Ülesanded:
1. Kasutada Poola kaasasündinud väärarengute registri platvormi, et koostada rahvatervise näitajad 
harvikhaiguste erirühma – haruldaste väärarengute jaoks (üksikjuhtumid ja haruldased 
väärarengusündroomid – umbes 20–25 % kõigist harvikhaigustest).
2. Koostada levimusandmed ja seirearuanne (sh vajaduse korral suundumused ja haiguspuhangud) 
valitud harvikhaiguste rühma kohta Poolas. 
Meetodid:
Poola kaasasündinud väärarengute register on olnud suurepärane mudel selleks, et uurida, kas 
kaasasündinud väärarengute registrit saab laiendada harvikhaiguste registriks. Poola kaasasündinud 
väärarengute registri keskne töörühm hõlmab kümmet kogenud kliinilist geneetikut ja olemasolevaid 
eksperditeadmisi saab asjaomasele projektile kohaldada. Poola kaasasündinud väärarengute register teeb 
koostööd kõigi Poola geneetikakliinikutega ja rohkem kui 1500 kliiniku, osakonna ja ambulatoorse ravi 
üksusega kogu Poolas. Selleks et laiendada Poola kaasasündinud väärarengute register harvikhaiguste 
registriks, kogutakse ja analüüsitakse täiendavaid andmeid. Alustatakse koostööd patsientide ühingutega. 
Projekt peaks kestma kauem kui 2 aastat. 
Kahe aasta pikkuse katseprojekti eelarve oleks kokku 170 000 eurot.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
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artikli 54 lõikele 2 tähenduses.

Põhjendus:
Epidemioloogilised andmed elanikkonna hulgas esinevate harvikhaiguste kohta puuduvad. Harvikhaigusi 
käsitlevas teatises ja harvikhaiguste Euroopa platvormi loomisega tunnistatakse vajadust Euroopa tasandi 
meetmete järele neis küsimustes. Euroopas on juba olemas võrgustik, millel on pikaajalised kogemused 
registrite ja kaasasündinud väärarengute epidemioloogiaga – EUROCAT –, millel on 43 registrit 27 riigis. 
Suurim EUROCATi register on 1997. aastal loodud Poola kaasasündinud väärarengute register, mis hõlmab 
kogu Poolat ja mille andmebaas sisaldab teavet rohkem kui 130 000 kaasasündinud väärarengu kohta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 409 === ENVI/6112 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Reserv

Kogusumma 500 000 250 000 500 000 250 000

Rubriik:
Katseprojekt — Tervishoiuteenuste kättesaadavuse õiglasem ja tulemuslikum mõõtmine ELis, et 
edendada koostööd ja oskusteabe edasiandmist

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Lühikirjeldus:
Tunnistades asjaolu, et praegused tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise viisid on osutunud teatud 
määral piiratuteks, pidades silmas asjaomaste teenuste kättesaadavuse kohta ELis asjakohase, täpse, 
usaldusväärse ja õigeaegse teabe andmist, arendatakse käesoleva katseprojektiga välja uus komplekt 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise näitajaid ja katsetatakse neid ja/või parandatakse 
olemasolevaid näitajaid, et käsitleda tervishoiuteenuste erinevate sidusrühmade erinevaid vajadusi. 
Projekti põhieesmärk on võimaldada välja töötada poliitika, mis aitab lahendada tervisealase ebavõrdsuse 
ja tervishoiuteenuste kättesaadavusega seotud takistuste probleemi, võttes aluseks objektiivse ja 
võrreldava teabe, ning aidata parandada ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust ja 
tulemuslikkust. 
Katseprojekti eesmärgid ja oodatav tulemus:
a) vaadata läbi olemasolevad mõõtmisviisid ja näitajad, samuti tervishoiuteenuste kättesaadavuse eri 
aspektid kogu Euroopa Liidus;
b) arendada peamiste sidusrühmadega konsulteerides välja võimalikud uued näitajad ja/või parandada 
olemasolevaid näitajaid, tagamaks, et jõutakse nende rühmadeni, keda tõrjutus kõige enam ohustab, ja 
saadakse seega „täielik ülevaade” tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta riikide ja piirkondade lõikes;

c) testida neid näitajaid geograafiliselt, majanduslikult ja kultuuriliselt erinevates ELi riikides ja neid 
täiustada; 
d) uurida ja võimaluse korral kinnitada uute näitajate kogum ja/või olemasolevad näitajad, mida on 
asjaomaste Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutustega koos parandatud;
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e) panna paika suurendamise ja rakendamise strateegia ja tegevuskava, milles keskendutakse kolmele 
prioriteetsele haiguste valdkonnale: a) mittenakkuslikud haigused, b) nakkushaigused, c) harvikhaigused.
Katseprojekti peamine tulemus on uute ja täiendavate näitajate kogumi koostamine ja/või olemasolevate 
näitajate parandamine, et hinnata patsientide juurdepääsu tervishoiule ja tervishoiuteenustele. See on 
väärtuslik vahend, millega võimaldatakse poliitikakujundajatel jälgida elanikkonna juurdepääsu 
tervishoiule Euroopa, liikmesriigi ja piirkondlikul tasandil. See võimaldab jälgida ja võrrelda 
tervishoiuteenuste kättesaadavust ELi tasandil, et aidata poliitikakujundajatel töötada välja programme ja 
poliitikameetmeid tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks. Praegu ei ole kättesaadavuse määratlused 
Euroopa riikide lõikes selged ja järjepidevad ning need ei mahu ühtsesse kontseptuaalsesse raamistikku. 
Katseprojektis kasutatakse sektorite- ja valdkondadevahelist lähenemisviisi, et saavutada eri 
sidusrühmade vahel konsensus tervishoiuteenuste kättesaadavuse kontseptsiooni ja mõõtme ning 
kättesaadavuse mõõtmise osas. Analüüsi tuleb kaasata patsiendiorganisatsioonid, et tagada teave pooleldi 
mitteametliku kättesaadavuse kohta. Projekti kavandatav kestus on kaks aastat. Käesoleva projekti 
elluviimisel peaks komisjon võtma arvesse tõhusal viisil tervisesse investeerimist uuriva ekspertide rühma 
arvamust tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta. 
Põhjendus:
Hoolimata sellest, et kogu ELis on tervishoiusüsteemide valdkonnas tehtud suuri edusamme, esineb 
patsientide juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ELi liikmesriikide sees ja nende vahel 
silmapaistvaid erinevusi ja ebavõrdsust. Kõige tavalisemad tervishoiuteenuste kättesaadavust mõjutavad 
näitajad on sotsiaal-majanduslik staatus, elukoht, sugu, rahvusrühm ja haridustase. Hiljutine 
majanduskriis on oluliselt suurendanud eri sotsiaal-majandusliku staatusega inimeste vahelist lõhet ja 
selle tulemusena on sotsiaalne mõju tervislikule seisundile tugevnenud. Elanikkonna vananemine ja 
tervishoiuga seotud ebavõrdsuse süvenemine majanduskriisi tõttu viitavad sellele, et tervishoiuteenuste 
kättesaadavust tuleks käsitleda ELi tasandil, tehes seda viisil, millega toetatakse riike ning võimaldatakse
neil selgitada välja tulemuslikud lahendused ja neid ellu viia. Selle eesmärgi saavutamiseks on 
hädavajalik mõõta tervishoiuteenuste kättesaadavust ühtsel, tõenditel põhineval ja tulemuslikul viisil. 
Euroopa Komisjon, Maailma Terviseorganisatsioon, OECD ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on 
rõhutanud tervishoiuteenuste kättesaadavuse täpse ja usaldusväärse mõõtmise tähtsust, et tagada 
tervishoiusüsteemide läbipaistvus, kättesaadavus ja nende vastavus elanikkonna vajadustele. Lisaks 
näitavad teadusuuringute tulemused, et tervist mõjutavad sotsiaalsed tegurid, mis avaldavad mõju 
tervishoiusüsteemi kättesaadavusele, suurendavad lõhet ELi riikide vahel ja nende sees. 
Praeguste näitajate ühine puudus on asjaolu, et need mõõdavad inimeste endi hinnangut rahuldamata 
tervishoiuvajaduste osas, kuid ei võimalda asjaomaste teenuste kättesaadavust objektiivselt mõõta. 
Paljudel juhtudel on praegused inimeste endi hinnangul põhinevad tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
mõõtmise viisid ette nähtud tervishoiuteenuste kasutamise hindamiseks, kuid nendega ei suudeta hinnata 
asjaomaste teenuste kättesaadavust nende (haavatavate) elanikkonnarühmade seas, kelleni on keeruline 
jõuda. Teisisõnu hinnatakse nendega tervishoiusüsteemi kättesaadavust nende patsientide jaoks, kellel on 
võimalik omada asjaomasele süsteemile juurdepääsu (nii rahalises kui ka muus mõttes). See on oluline 
puudus, kuna haavatavad elanikkonnarühmad kannatavad tervisealase ebavõrdsuse tõttu 
ebaproportsionaalselt palju ja seega seisavad nad tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas silmitsi mitmete 
takistustega. Selle tulemusena kulutatakse suurel hulgal vahendeid, ilma et loodaks õigeid teadmisi, mille 
alusel poliitikakujundajad saaksid meetmeid võtta. 
Paljudel juhtudel ei võimalda tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmiseks kasutatavad riigisisesed 
uuringud andmeid riikide vahel võrrelda ning kasutatavad meetodid ja lähenemisviisid on oma 
ülesehituselt piiratud. Riigisiseselt kogutavaid andmeid mõjutavad iga riigi poliitilised prioriteedid, 
pidades silmas kasutatavaid näitajaid ja prioriteetseks seatud tervishoiuküsimusi. Lisaks esineb 
tavapäraselt tervishoiuteenuste kättesaadavuse hindamiseks kasutatavate inimeste endi hinnangul 
põhinevate mõõtmisviiside puhul suur oht kallutatusele, eriti mis puudutab küsimustiku koostamist ja 
uuringu ülesehitust, küsimuste sõnastamist ning kultuurilisi ja psühhosotsiaalseid tegureid. Puuduvad 
kõikehõlmavad indikaatorid, mis annaksid teavet mitte üksnes tervishoiuteenuste olemasolu, piisavuse, 
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asjakohasuse ja taskukohasuse kohta, vaid ka nende kvaliteedi ja selle kohta, kuidas inimesed neid 
kasutavad. 
Teenuste kättesaadavuse hindamine on jätkuvalt üldine ja mõnel juhul pealiskaudne ning vastuoluline. 
Praegused tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise viisid ei suuda anda piisavat ja asjakohast teavet 
vastavalt iga sidusrühma vajadustele, eesmärkidele ja rollile. Lisaks esineb praegu tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse hindamiseks kasutatavate vahendite vahel dubleerimist, samuti esineb puudusi kvaliteedis 
ja märkimisväärseid lünki. Kuna tervishoiuteenuste kättesaadavuse jaoks on vaja üheaegselt nii protsessi-
kui ka tulemuslikkuse näitajaid, on vaja neid näitajaid liitvat, ent samas teostatavat mõõtmissüsteemi.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1)
artikli 54 lõikele 2 tähenduses.

Põhjendus:
Hoolimata sellest, et kogu ELis on tervishoiusüsteemide valdkonnas tehtud suuri edusamme, esineb 
patsientide juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ELi liikmesriikide sees ja nende vahel 
silmapaistvaid erinevusi ja ebavõrdsust. Hiljutine majanduskriis on oluliselt suurendanud eri sotsiaal-
majandusliku staatusega inimeste vahelist lõhet ja selle tulemusena on sotsiaalne mõju tervislikule seisundile 
tugevnenud. Elanikkonna vananemine ja ebavõrdsuse süvenemine kriisi tõttu viitavad sellele, et 
tervishoiuteenuste kättesaadavust tuleks käsitleda ELi tasandil, tehes seda viisil, millega võimaldatakse 
riikidel selgitada välja tulemuslikud lahendused ja neid ellu viia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 432 === ENVI/6135 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Rasked psüühikahäired ja vägivalla oht: raviviisid ja tõhusad ravistrateegiad 

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Vägivalla oht ja raskete psüühikahäiretega patsientide poolse vägivalla ohu tajumine on kogu Euroopat 
hõlmav rahvatervise probleem, mitte üksnes seetõttu, et see võib tuua kaasa patsientide, töötajate, 
sugulaste või võõraste inimeste vigastamise või surma, vaid ka seetõttu, et nii vägivallal kui ka vägivalla 
ennetamiseks võetavatel meetmetel on ravi eesmärkidele vastupidine mõju. Vaimuhaigustega seotud 
häbimärgistamine on tihedalt seotud sellega, et inimesed tajuvad vaimselt haigete isikute poolse vägivalla 
ohtu. See surve võib omakorda mõjutada arste ja isegi poliitikakujundajate tehtavaid otsuseid. Sellised 
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hiljutised dramaatilised sündmused nagu Germanwingsi katastroof on Euroopa avalikkuse jaoks 
rõhutanud asjaomase probleemi tähtsust, toonitades vajadust töötada välja ennetusmeetmed ja 
ravistrateegiad, millega suudetakse tuvastada ja vähendada raskete psüühikahäiretega isikute vägivaldse 
käitumise ohtu, sõltumata sellest, kas see kujutab ohtu neile endile või teistele inimestele. Kuigi need 
ohud on absoluutarvudes mõõdetuna väikesed ja moodustavad ühiskonnas asetleidvast vägivallast väikese 
osa, peaks riskimäärade ja suundumuste väljaselgitamine aitama võidelda ühiskonnas psüühiliselt 
haigete inimeste ohtlikkuse suhtes valitsevate müütide vastu. Teisalt pannakse hinnanguliselt üle poole 
kõigis Euroopa riikides sooritatavatest enesetappudest toime inimeste poolt, kellel on varjatud 
psüühikahäireid. Seetõttu uuritakse kavandatava katseprojekti käigus ka kohtupsühhiaatria patsientide 
vabanemisel sooritatavaid enesetappe, samuti enesetapukatseid. Enesetapukatsed toovad kaasa korduvad 
haiglasviibimised ja need võivad põhjustada ravipersonalile väga traumeerivaid tagajärgi. 
Vägivallaohu tajumise tõttu kasutatakse rohkem selliseid sunnimeetmeid nagu sunniviisiline haiglasse 
paigutamine, ohjeldamine, eraldamine ja sundravi, mida nii patsiendid kui ka hooldajad peaaegu 
üksmeelselt tajuvad traumaatilistena ja isegi ravile vastupidiseid tulemusi andvatena ning mis omakorda 
võivad patsientidel vallandada pühendumise ja koostöö asemel agressiivseid reaktsioone. Lisaks võib 
sunniviisiline paigutamine kinnisesse kohtupsühhiaatria üksusesse pärast raskete psüühikahäiretega 
seotud harvu kuid tõsiseid vägivallaakte tuua kaasa pikaajalise haiglaravi ja võtta ebaproportsionaalselt 
suure osa vaimse tervise valdkonna niigi piiratud eelarvevahenditest.
Käesolevas uuringus tehakse ettepanek keskenduda kohtupsühhiaatria teenustele, millega eelkõige 
hoolitsetakse selliste psüühikahäiretega patsientide eest, kes kujutavad endast teistele ohtu, kuid kelle seas 
on ka suurem enesetapumäär. Paljudes kuid mitte kõigis Euroopa riikides levivad selliste patsientide 
hooldamiseks mõeldud uued ambulatoorse ja statsionaarse ravi teenused. Selle sageli tõrjutud patsientide 
rühma raviks töötatakse välja uusi ravimudeleid, sh näiteks kohtupsühhiaatria töörühmapõhine 
tõhustatud ambulatoorne ravi ja spetsialiseerunud kohtupsühhiaatria kliinikud. Euroopa lõikes 
varieeruvad aga vägivallariskiga või vägivaldselt käitunud patsientidele mõeldud teenuste ülesehitus, 
sekkumisstrateegiad ja õigusraamistik oluliselt. Neid ei ole patsientide rahulolu, ravi tõhususe, riskide 
vähendamise, taastumise ja kulude seisukohast kunagi võrdlevalt hinnatud. Samas kulub sellistele 
teenustele mõnes riigis 20 % ressurssidest, et ravida vähem kui 1 % psüühikahäiretega patsientidest. 
Usaldusväärsete võrreldavate andmete puudumine on takistanud paljusid Euroopa riike kasutamast neis 
riikides väljatöötatud uuenduslikke strateegiaid, kus on olnud võimalik kasutada rohkem ressursse 
innovatsiooni ja teadusuuringute jaoks ning kus on testitud potentsiaalselt paremaid ravitulemusi andvaid 
ja tõhusamaid teenuste osutamise mudeleid.
Parandades teadmisi selle kohta, milliseid tegureid seostatakse raskete psüühikahäiretega patsientide 
puhul enda ja teiste vastu suunatud vägivalla ohuga, hinnates parimaid vahendeid riskide ennustamiseks, 
et teha otsuseid ja hinnata ravi tõhusust, aidatakse arste, juhte, seadusandjaid ja ametiasutusi teenuste 
planeerimisel ja arendamisel ning ennetavate ja toetavate meetmete väljatöötamisel. Lisaks on ravi 
kättesaadavuse ja ravilt vabanemise, sh spetsiifiliste kinniste teenustega seotud liikmesriikidevaheliste 
erinevuste võrdlemine praegu vältimatult vajalik ja Euroopa tasandi projekt, mis hõlmab eri riike, millel 
on erinevad tervishoiu- ja õigussüsteemid, annab väärtuslikku teavet selleks, et parandada selle keerulise, 
tõrjutud aga ka väga kuluka elanikkonnarühma psüühikahäirete ravi kvaliteeti.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1)
artikli 54 lõikele 2 tähenduses.

Põhjendus:
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Käesolevas projektis keskendutakse kohtupsühhiaatria teenustele, millega hoolitsetakse selliste 
psüühikahäiretega patsientide eest, kes kujutavad endast teistele ohtu, ja kelle seas on suurem 
enesetapumäär. Vägivallariski käsitlemiseks mõeldud teenused, strateegiad ja õigusraamistik varieeruvad 
Euroopa lõikes. Teadmised selle kohta, milliseid tegureid seostatakse raskete psüühikahäiretega patsientide 
puhul enda ja teiste vastu suunatud vägivalla ohuga, riskide ennustamist võimaldavate vahendite hindamine, 
et teha otsuseid ja hinnata ravi tõhusust, on abiks teenuste planeerimisel ning ennetavate ja toetavate 
meetmete väljatöötamisel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 433 === ENVI/6137 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Reserv

Kogusumma 660 000 330 000 660 000 330 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toe pakkumine alkoholiprobleemide käes kannatavatele naistele, et vähendada eelkõige 
rasedusaegseid riske

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on luua tugistruktuur, mis on spetsiaalselt mõeldud naistele ja eelkõige raseduse 
ajal. Eesmärk on vähendada selliste laste arvu, kes sünnieelselt puutuvad kokku alkoholiga või 
kannatavad loote alkoholisündroomi (FAS) käes, võttes konkreetseid meetmeid, näiteks suunates 
alkoholiprobleemiga naised ennetustöö tegijate juurde, koordineerides tugiteenuseid, luues spetsiaalselt 
naistele mõeldud vestlusrühmad, toetades perekondi nende ja tervishoiutöötajate vahelistel mitteametlikel 
kohtumistel ning ergutades naisi vabatahtlikult osalema esmases ennetuses. 
Raskustes olevate naiste juurde minemise, nende ühendamise, neile meditsiinilise ja sotsiaalse toe 
pakkumise ja nende perekondade kaasamise kaudu püütakse asjaomase tugistruktuuriga soodustada 
sõltuvusravi saavate naiste poolset tugevat pühendumist ning pakkuda valdkondi ühendavat, 
kooskõlastatud ja spetsiaalset tervishoiuteenust spetsialistide järelevalve all. 
Taustteave
Loote alkoholisündroom ja selle sotsiaalsed tagajärjed on tänapäeval väga tõsine rahvatervise probleem. 
Loote alkoholisündroom esineb praegu Euroopas 1–2 protsendil elusalt sündinud lastel ja mõnedes 
kogukondades (Itaalias, Horvaatias ja Réunionil) esineb seda rohkem kui 4 protsendil. 20 % naistest 
tunnistab alkoholi kasutamist raseduse ajal ja hinnanguliselt 1 % nende lastest esineb selliseid 
probleeme, mida sünnihetkel alati ei suudeta tuvastada.
Kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides täheldatakse naiste alkoholiprobleemide ja noorte rohke 
alkoholitarbimise kasvu, mis suurendab alkoholi ebaõige tarvitamisega seotud riske. Sellele olukorrale 
reageerimiseks võttis Euroopa Parlament 29. aprillil 2015 vastu resolutsiooni, milles kutsus komisjoni 
üles ajakohastama ELi alkoholistrateegiat.
Mitmel pool on naiste alkoholijoomine endiselt tabuteema ja alkoholi tarbivaid naisi sageli 
häbimärgistatakse. Süüdistatakse inimest, kes alkoholi tarbib, mitte alkoholi ennast. Alkoholismi küüsi 
langenud ema on topelt süüdi: esiteks alkoholi kuritarvitamises ja teiseks halb ema olemises, kelle lapsed 
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võidakse paigutada hooldusasutusse. Kogemused näitavad, et alkoholiprobleemide küüsis naised 
pöörduvad väga väikese tõenäosusega ametlike tugistruktuuride poole ja sõltuvusravisse. Seetõttu on vaja 
välja selgitada see, mis takistab neil naistel ravisse pöörduda, ning neile tuleb pakkuda vajalikke tugi- ja 
ravile järgnevaid teenuseid.
Ülimalt tähtis on tuvastada riskirühma kuuluvad isikud võimalikult noores eas ja pakkuda neile vajalikku 
arstiabi, meditsiinilisi tugiteenuseid ning sotsiaal-, haridus- ja tööalast tuge, mitte üksnes selleks, et kõiki 
inimesi ühiskonda kaasata, vaid ka pidades silmas majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, mis kaasnevad 
selle tegemata jätmisega. Prioriteet peab olema see, et tagada alkoholiprobleemide tuvastamine raseduse 
võimalikult varajases staadiumis – ja ideaalis enne rasedust – et alkoholismi küüsis naistel saaks aidata 
joomist lõpetada. 
Kuigi enamikus Euroopa piirkondades on kättesaadav kvaliteetne sõltuvusravi, ei arvestata selles 
alkoholiprobleemiga naiste erivajadusi. Sellised naised vajavad kedagi, kes oleks valmis neid ära 
kuulama, võtaks neid tõsiselt, neid rahustaks ja pakuks neile tuge, sekkumata samas nende eraellu. 
Eesmärgid
Käesoleva katseprojekti eesmärk on tõendada vajadust selliste struktuuride järele Euroopa Liidus ja 
tõendada nende teostatavust. Asjaomase algatuse võib tulevikus ümber kujundada ettevalmistavaks 
meetmeks, mis võiks omakorda hiljem olla aluseks loote alkoholisündroomiga kaasnevate probleemide 
vastu võitlemise Euroopa programmile. Käesolevat katseprojekti tuleb ellu viia paralleelselt Maailma 
Terviseorganisatsiooni poolt selles valdkonnas võetavate meetmetega ja projekt peab asjaomaseid 
meetmeid täiendama ning selles tuleb juhinduda noorte joomist ja purju joomist (joominguid) käsitleva 
ELi tegevuskava tulemustest ja analüüsist.
Hindamine
Katseprojekti hinnatakse pidevalt kogu selle kaks aastat kestva elluviimise käigus. Hindamise käigus 
analüüsitakse mitmeid tegureid (nt osalevate naiste arv, taotluste arv, riskide vähendamine jne) ja 
kontrollitakse, kas projekt annab oodatud tulemusi. 
Eelarve
Katseprojekti elluviimiseks vajalik eelarve hõlmab projekti enda materjalidega seotud kulusid (seadmed ja 
varustus), aga ka projektis osalevate tervishoiutöötajate tasustamist ja vajalikke kommunikatsiooniga 
seotud kulusid. Iga-aastased kulud on kokku 330 000 eurot. 
Katseprojekti elluviimise koht
Katseprojekti võiks esialgu läbi viia ühes Euroopa Liidu piirkonnas ja hiljem laiendada seda loote 
alkoholisündroomiga kaasnevate probleemide vastu võitlemise Euroopa programmi raames kõigile ELi 
piirkondadele, ühendades omavahel eri piirkondade tugistruktuurid ning tagades Euroopa tasandil teabe 
ja parimate tavade vahetamise. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on vähendada ELis selliste laste arvu, kes sünnieelselt puutuvad kokku alkoholiga või 
kannatavad loote alkoholisündroomi (FAS), luues spetsiaalselt naistele mõeldud jätkusuutlikud 
tugistruktuurid ja ühendades need omavahel Euroopa tasandil.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=



106

Muudatusettepaneku projekt 1024 === EPP//7615 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 200 000 200 000 200 000 200 000
Reserv

Kogusumma 200 000 200 000 200 000 200 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toetus ELi ekspertide võrgustikule psühholoogiliste probleemide all kannatavatele 
noortele mõeldud hoolde valdkonnas

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Eelarvevahenditega suurendatakse sellise ELi ekspertide võrgustiku toetamist, mis edendab ja toetab 
psühholoogiliste probleemide all kannatavatele noortele mõeldud innovaatiliste hooldeteenuste 
korraldamist (teismeliste majad). Võrgustiku raames kogutakse, vahetatakse, arendatakse ja jagatakse 
kõnealuse valdkonna kogemusi, teadmisi ja parimaid tavasid. Võrgustiku toetamist tuleb näha 
järelmeetmena vaimse tervise Euroopa paktile. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Vaimse tervisega seotud kulud mõjutavad iga riigi majandust (iga-aastane kaotus on 3–4% ELi SKPst). 
Traditsioonilised struktuurid ei võta piisavalt arvesse noorte eripära ning noortele mõeldud asutusi on liiga 
vähe.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1086 === GUE//7326 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000
Reserv

Kogusumma 660 000 330 000 660 000 330 000

Rubriik:
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Katseprojekt — Alkoholiprobleemiga võitlevate naiste toetamine, et vähendada riske, eelkõige raseduse 
ajal

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on ehitada üles tugistruktuur konkreetselt naistele, eelkõige rasedatele naistele. 
Projekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või kannatavad 
loote alkoholisündroomi all, võttes selleks praktilisi meetmeid, nt saates alkoholiprobleemiga naised 
ennetustöö spetsialistide juurde, kooskõlastades tugimeetmeid, luues arutelurühmasid spetsiaalselt naiste 
jaoks, andes perekondadele tuge mitteametlike kohtumiste käigus nende ja tervishoiutöötajate vahel ning 
julgustades naiste vabatahtlikku osalemist esmases ennetustöös. 
Raskustesse sattunud naistega kontakti saavutamise, nende omavahelise tutvustamise, neile meditsiinilise 
ja sotsiaaltoe andmise ning perekondade kaasamisega püütakse tugistruktuuri abil saavutada see, et 
naised võtavad endale kindla kohustuse lasta sõltuvust ravida, ka pakutakse neile spetsiaalset, 
mitmekülgset ja kooskõlastatud hoolduspaketti tervishoiutöötajate järelevalve all. 
Taust: 
Sünnieelne kokkupuude alkoholiga ja sellest tingitud sotsiaalsed probleemid on äärmiselt tõsine 
rahvatervise probleem. Loote alkoholisündroomi määr Euroopas tervikuna on 1–2 % elussündidest, 
kusjuures mõnes kogukonnas (Itaalias, Horvaatias ja Réunionis) on see üle 4 %. Hinnanguliselt 1 % 
nende 20 % naiste lastest, kes teadaolevalt tarvitasid raseduse ajal alkoholi, kannatavad probleemide all, 
mida pärast sünnitust sageli ei märgata.
Naiste probleemne alkoholitarbimine ja noorte joomingud on kõigis liikmesriikides sagenemas, millega 
kasvavad alkoholi kuritarvitamisega seonduvad ohud. Sellele olukorrale reageerimiseks võttis Euroopa 
Parlament kolmapäeval, 29. aprillil 2015 vastu resolutsiooni milles kutsus komisjoni üles koostama uue 
Euroopa alkoholistrateegia.
Paljudes kohtades on naiste alkoholitarbimine endiselt tabu ja alkoholi tarbivaid naisi häbimärgistatakse. 
Süüdistatakse joojat, mitte jooki. Alkoholismi all kannatav ema on topeltsüüdlane, esiteks oma sõltuvuse
tõttu ja teiseks, kuna teda peetakse halvaks emaks, kelle lapsed võidakse paigutada hooldusasutusse. 
Kogemused näitavad, et alkoholiprobleemiga võitlevad naised suure tõenäosusega ei pöördu ametliku 
toetuse ja sõltuvusravi teenuste saamiseks. Seetõttu tuleb mõelda, mis takistab neid naisi ravile tulemast, 
ka tuleb neid toetada ja võimaldada vajadusel järelmeetmeid.
Ohustatud isikute väljaselgitamine võimalikult varases eas ja neile asjakohaste meditsiini- ja 
parameditsiiniteenuste ning sotsiaalse, haridus- ja tööalase toe võimaldamine on keskse tähtsusega mitte 
ainult kõigile elus tegelike võimaluste andmiseks, vaid ka arvestades tegevusetuse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tagajärgi. Esmase tähtsusega peab olema alkoholiprobleemi väljaselgitamine raseduse 
võimalikult varases etapis – ja ideaaljuhul enne seda –, et oleks võimalik aidata sellele naisel 
alkoholitarbimine lõpetada. 
Kuigi enamikus Euroopa riikides on kõrgetasemeline sõltuvusravi kättesaadav, ei ole seda kohandatud 
alkoholiprobleemiga võitlevate naiste erivajadustele. Sellised naised vajavad kedagi, kes on valmis neid 
ära kuulama, kes võtab neid tõsiselt, kes rahustab neid ja pakub neile tuge ilma eraellu sekkumata. 
Eesmärgid: 
Katseprojekti eesmärk on näidata vajadust selle valdkonna tugistruktuuride järele ning nende 
teostatavust. Katseprojektist võiks edaspidi saada ettevalmistav meede, millest seejärel võiks saada alus 
Euroopa programmile, millega käsitletakse sünnituseelsest alkoholiga kokkupuutumisest tulenevaid 
probleeme. Katseprojekti tuleb viia ellu üheaegselt WHO vastava valdkonna meetmetega ja neid 
täiendades ning selle koostamisel tuleb arvestada noorte alkoholitarbimist ja joominguid käsitleva 
Euroopa tegevuskava tulemuste ning järeldustega.
Hindamine: Katseprojekti hinnatakse selle kaheaastase tegevusaja jooksul pidevalt. Hinnangu andmisel 
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keskendutakse mitmetele näitajatele (osalevate naiste arv, taotluste arv, riski vähendamine jne) ning 
sellele, kas projekt annab oodatud tulemusi. 
Eelarve: 
Eelarvest rahastatakse projekti materjale (seadmeid ja varustust), asjaomaste tervishoiutöötajate töötasu 
ning vajalikke reklaamikulusid. Iga-aastane kulu on 330 000 eurot. 
Elluviimise koht:
Katseprojekt tuleks viia ellu ühes Euroopa Liidu piirkondadest ja laiendada seda siis muudele ELi 
piirkondadele üleeuroopalise programmi raames, milles käsitletakse sünnieelsest alkoholiga 
kokkupuutumisest tulenevaid probleeme. Projekt seostatakse piirkondlike tugistruktuuridega, mis 
võimaldab koondada teabe ning parimad tavad. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või 
kannatavad loote alkoholisündroomi all; selleks luuakse jätkusuutlikud tugistruktuurid naistele ja seotakse 
need Euroopa tasandil omavahel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 238 === ITRE/5309 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 800 000 400 000 800 000 400 000
Reserv

Kogusumma 800 000 400 000 800 000 400 000

Rubriik:
Katseprojekt — MentALLY

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Projektiga MentALLY pakutakse tõenduspõhiseid ja praktikast lähtuvaid teadmisi liikumaks Euroopa 
parema vaimse tervishoiu poole, mida teostavad pädevad analüüsivad vastava valdkonna töötajad, kes 
teevad tulemuslikku koostööd niisuguse hästi organiseeritud vaimse tervishoiu süsteemi harudes ja nende 
vahel, mis võimaldab ravida kõiki, kes ravi vajavad. Niisugune liikumisprotsess on vajalik. Vaimse tervise 
probleemid on Euroopas väga sagedased, kuid pakutavad ravivõimalused ei ole neile ilmselgelt vastavad. 
Ravi on puudulik, sest pooled vaimse tervise probleemidega inimestest ei saa vajalikku professionaalset 
abi. Nad riskivad oma probleemide süvenemisega ja sellega, et need vajavad intensiivsemat ja kulukamat 
ravi. Ühtlasi ravitakse ülemääraselt kliente, kes saavad tarbetut psühhofarmakoloogilist ravi või kes 
saavad liiga kaua vaimse tervishoiu teenuseid. Psühhoterapeutiline ravi on osutunud tulemuslikuks 
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vaimse tervise probleemide ja nende mõju vähendamisel, kuid psühhotroopsete ravimite kasutamine on 
sageli levinum kui psühhoteraapia. Ravi mittevastavus tuleneb vähemalt osaliselt sellest, et vaimse tervise 
probleeme ei diagnoosita ega hinnata nõuetekohaselt, puudub juurdepääs vaimse tervishoiu teenustele, 
eelkõige haavatavate rühmade puhul (nt naised, töötud, madala sissetulekuga või etnilise vähemuse 
taustaga inimesed), puudub koordineerimine ja koostöö esma- ja eritasandi vaimse tervishoiu vahel, 
puuduvad selged suunamisprotsessid, puudub ühtne visioon ja poliitika vaimse tervishoiu eri valdkondade 
töötajate (üldarstid, kliinilised psühholoogid, psühhiaatrid) rolli osas, eelkõige esmatasandi arstiabi 
puhul, puudub ühtne visioon ja poliitika innovatsiooni osas ning puuduvad head tavad, eelkõige 
haavatavate ja raskesti ravitavate klientide puhul. Lisaks on vaimse tervise alast pädevust (st vaimsete 
häirete alased teadmised ja arusaamad, mis aitavad kaasa tuvastamisele, ohjamisele või ennetamisele) 
võimalik suurendada tõhusate vaimse tervishoiu alaste õppevahendite ja varajase sekkumise suuniste 
väljatöötamise abil. Viimane neist on kriitilise tähtsustega, sest praegune sellealane teadlikkus, suutlikkus 
ja osutustegevus on Euroopa liikmesriikides väga erinev. 
Eesmärgid 
 Katseprojekti eesmärgid on töötada Euroopa riikides välja mitmeti kohaldatav raamistik ja seda testida 
ning suurendada vaimse tervishoiu teenuste kättesaadavust. 
 Suurendada esmatasandi arstiabi valdkonna töötajate pädevust, hinnata tervishoiusüsteemi 
organisatsiooni ja suutlikkust ning parandada tulemusnäitajaid klientide seisukohast vaadatuna. 
 Suurendada vaimse tervise alast pädevust üldsuse hulgas ja seoses elanikkonna konkreetsete 
(haavatavate) rühmadega (nt naised, eakad, etnilised vähemused jne). 
Esmalt eeldab vaimse tervishoiu teenuste kättesaadavuse suurendamiseks mitmeti kohaldatava raamistiku 
väljakujundamine tihedat koostööd asjaomaste sidusrühmadega vaimse tervishoiu valdkonnas. Euroopa 
liikmesriikide vaimse tervishoiu harude ja rajatiste põhjaliku kaardistamise tulemusel koostatakse vaimse 
tervishoiu trajektooride erinevad kirjeldused koos nende tugevuste ja nõrkustega. Kuna erinevate 
tervishoiumudelitega kaasnevad patsientide jaoks erinevad tulemused, esitatakse soovitused, et 
optimeerida vaimsete häiretega seotud suunamisprotsesse. Vaimse tervishoiu rajatiste ja patsientide 
trajektooride läbivaatamisel tehakse kindlaks edusammud ja impulsid, mis on ELi liikmesriikides 
vajalikud organisatsioonilisel ja suutlikkuse tasandil. Teadmiste vahetamine parimate tavade ja nõrkade 
kohtade osas vaimse tervishoiu rajatistes võetakse Euroopa strateegilise kava väljatöötamise aluseks. 
Niisuguse tegevuse tulemused kajastuvad ka (sisendina) poliitikaalases nõustamises ning 
levitusstrateegias, mis hõlmab päevakorra koostamist ja ruumi jätmist avalikuks mõttevahetuseks. 
Levitamine on suunatud klientidele, et tagada, et nad on võimelised tegema väga teadlikke otsuseid selle 
kohta, kuidas tulla toime vaimse tervise häiretega või nende korral abi otsida (vt ka meie kolmandat 
eesmärki). See võimaldab vältida niisuguste vaimsete hädadega inimeste liigset ravimist, mis ei vaja 
(kallist) eriabi, ja vältida ravivõimaluste puudumist nende puhul, kes vajavad eriabi. 
Teiseks kaasneb keskendumisega vaimse tervishoiu valdkonna töötajate tasandil toimuvale muutusele 
töötajatele pädevuspõhiste koolitusmoodulite, töötajatevahelise tagasiside dünaamika tõhustamise 
juhendite ja vaimse tervise häirete ravi heade tavade väljatöötamine. Välja töötatakse koolitusvahendid, 
koolitusprotokollid ja koolitajate koolitamise juhendid, samuti (veebipõhised) seireinstrumendid, et 
hinnata, kas rakendamine on või ei ole edukas. Need instrumendid sobivad ideaalselt ka järelmeetmete 
võtmiseks, teiste asjaomase valdkonna töötajatega suhtlemiseks ja (rahvusvaheliste) võrdluste tegemiseks. 
Selle kategooria tulemuste näideteks on tõenduspõhine suunamisvahend (otsustamisskeem) üldarstidele, 
esmatasandi arstiabi valdkonnas töötavatele kliinilistele psühholoogidele mõeldud pädevuspõhine 
koolitus lühisekkumisteks ja koostöösuunised vaimse tervishoiu valdkonna töötajatele, et tõhustada 
tagasiside- ja kommunikatsiooniprotsesse ning tõhustada valdkondadevahelist diagnostikat. 
Kolmandaks eeldab keskendumine (potentsiaalsete) klientide tasandil toimuvale muutusele niisuguste 
tingimuste loomist, kus kliendid on hästi informeeritud ja sõltumatud. See eeldab keskendumist 
vahenditele, mille eesmärk on tõhustada vaimse tervise alase diskursi ja avaliku mõttevahetuse 
keelekasutuse analüüsimist. Vaimse tervise alase pädevuse allikate koondamine keelekorpuse („corpus 
linguistics”) Euroopa andmebaasi (s.o andmebaas, mis hõlmab nn reaalse maailma tekstide suurt 
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kogumit, mis võimaldab keele uurimist) võimaldab vaimse tervise ja stigmaga seotud küsimuste (keelelise) 
käsituse paremat uurimist. Ka uute tehnoloogiate (nt sotsiaalmeedia, e-tervise ja m-tervise 
psühhoterapeutilised vahendid jne) tõenduspõhise potentsiaali hindamine ning tõenduspõhiste 
elektrooniliste parimate tavadega andmebaasi loomine suurendab vaimse tervise alast pädevust ja 
edendab eneseabistrateegiaid eri elanikkondades. Lõpetuseks aitab vaimse tervise alase pädevuse madala 
taseme ja abiotsiva käitumise madala taseme korrelaatide / ennustavate näitajate tuvastamine töötada 
välja suunised tõenduspõhisteks raviviisideks, mis suurendavad vaimse tervise alast pädevust 
haavatavates ja/või stigmatiseeritud rühmades.
Võrgustik ja lisaväärtus 
Selle projekti suunitlus nõuab detailset, tasakaalustatud ja oskuslikku võrgustikku, millel on juurdepääs 
asjaomastele teadus- ja avalikele ressurssidele. See hõlmab osalust vähemalt kaheteistkümnest ELi 
liikmesriigist Euroopa ida-, lääne-, põhja- ja lõunapiirkondades. Lisaks hõlmab võrgustik täiendavaid 
akadeemilisi eksperditeadmisi kliinilise psühholoogia, vaimse tervise ja stigma, haridusuuringute ja 
diskursi analüüsi ning rahvatervise uuringute valdkonnas. Kliinilise psühholoogia valdkonna 
akadeemilised eksperditeadmised hõlmavad teadmisi neuroloogiliste ja arenguhäirete (nt ADHD, 
autismispektri häired jne), psühhoterapeutiliste ja psühhiaatriliste teenuste, positiivse vaimse tervise 
edendamise, (vaimse tervisega seotud) stigma, vaimse tervise poliitika ja veebipõhiste psühhoterapeutiliste 
sekkumiste kohta. Lisaks hakkab see hõlmama eriteadmisi eetikast (puutumatuse küsimused, moraalne 
põhjendatus, eetika tervishoius), rahvatervise küsimustest ja tervise edendamisest. Haridusuuringutes 
vajalikud eksperditeadmised hakkavad hõlmama järgmiste valdkondade teadmisi: psühhiaatria 
retooriline kriitika, tänapäevase avaliku mõttevahetuse alane tegevus, stilistika, metafooriteooria ja -
analüüs, meditsiiniliste humanitaarteaduste / tervise valdkonna kommunikatsioon, diskursi analüüs ja 
korpuse meetodid.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Käesoleva projekti eesmärk on pakkuda tõenduspõhiseid ja praktikast lähtuvaid teadmisi liikumaks Euroopa 
parema vaimse tervishoiu poole, mida teostavad pädevad analüüsivad vastava valdkonna töötajad, kes 
teevad tulemuslikku koostööd niisuguse hästi organiseeritud vaimse tervishoiu süsteemi harudes ja nende 
vahel, mis võimaldab ravida kõiki, kes ravi vajavad.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4123 === BUDG/4123 ===

esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
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Katseprojekt — Digitaaltervishoid: kättesaadavuse parendamine äärepoolsetes piirkondades uute 
tehnoloogiate abil

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on selgitada välja erinevad Euroopa lahendused digitaaltervishoiu valdkonnas, 
millega oleks võimalik suurendada tervishoiuteenuste kättesaadavust kogu Euroopas ja eriti 
äärepoolsetes piirkondades. Projektiga soovitakse luua digitaaltervishoiu valdkonna Euroopa ekspertide 
võrgustik, kes vahetaks parimaid tavasid ja soovitaks lahendusi uute tehnoloogiate ja digitaalsete 
vahendite integreerimiseks tervishoiusüsteemidesse. Projektis keskendutakse äärepoolsetele piirkondadele 
või piirkondadele, kus on piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele ja -töötajatele (õed, arstid jne), ning 
püütakse välja töötada tehnilisi mehhanisme ja tervishoiuprotseduure tervishoiutehnoloogiate 
kasutamiseks pakutavate teenuste raames. Projekti rakendamine hõlmab arvamuste vahetust 
liikmesriikide esindajate vahel parima digitaaltervishoiualase õigusloome teemal ning selle tulemuseks on 
ettepanekud, mida saab integreerida riiklikesse ja Euroopa tasandi rahastusprogrammidesse.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekt sai Euroopa Komisjoni eelhinnangu käigus positiivse hinnangu (hinne C). Projekti käigus 
tuuakse tervishoiuteenused äärepoolsetesse piirkondadesse ning töötatakse välja tehnilised mehhanismid ja 
tervishoiuprotseduurid tervishoiutehnoloogiate kasutamiseks pakutavate teenuste raames. Projektiga luuakse 
ka digitaaltervishoiu valdkonna Euroopa ekspertide võrgustik, kes töötab välja parimad tavad ja lahendused 
uute tehnoloogiate ja digitaalsete vahendite integreerimiseks tervishoiusüsteemidesse. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4007 === BUDG/4007 ===

esitaja(d): Sophia in 't Veld

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 800 000 800 000 800 000 800 000
Reserv

Kogusumma 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubriik:
Katseprojekt — Tervishoiualane ebavõrdsus ELis: liikudes tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele 
võrdse juurdepääsu tagamise poole

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Eesmärgid:
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töötada ELis välja tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele, sh seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu 
asutustele, -kaupadele ja -teenustele juurdepääsu käsitlevate näitajate kogum, et saada praegu 
liikmesriikide sees ja nende vahel esinevast tervishoiualasest ebavõrdsusest selge ülevaade.
Tulemused:
– tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele juurdepääsu käsitlevate näitajate kogumi 
väljatöötamisega antakse üksikasjalikku teavet tervishoiule juurdepääsu kohta ELis ja igas liikmesriigis;
– tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele juurdepääsu käsitlevate näitajate kogum on oluline 
vahend tõendatud ebavõrdsusega tegelemiseks ja selle vastu võitlemiseks nt ELi järgmise rahvatervise 
strateegia kaudu;
– tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele juurdepääsu käsitlevate näitajate kogum aitab parandada 
piiriülest tervishoidu, koordineerimist ja koostööd.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Nagu tõhusal viisil tervisesse investeerimist uuriv ekspertide rühm (EXPH) rõhutas, peaks EL aitama 
vähendada tervishoiualast ebavõrdsust ELis. Tervishoiuasutustele, -kaupadele ja -teenustele juurdepääsu 
käsitlevate näitajate kogumi väljatöötamisega antakse teavet tervishoiule juurdepääsu kohta ELis ja 
liikmesriikides ning tuvastatakse selle osas esinevad takistused, aidatakse parandada piiriülest tervishoidu, 
koordineerimist ja koostööd ning see on võtmetegur ELis tervishoiuga seotud ebavõrdsuse vähendamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4009 === BUDG/4009 ===

esitaja(d): Sophia in 't Veld

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 800 000 800 000 800 000 800 000

Reserv

Kogusumma 800 000 800 000 800 000 800 000

Rubriik:
Katseprojekt — Terminaalne hooldus ELis: suremise kvaliteedi parandamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Eesmärgid:
1. töötada tervishoiuüliõpilaste ja -töötajate jaoks välja inimesekesksed terminaalse hoolduse 
koolitusmoodulid, et parandada ELi liikmesriikides kõigi olemasolevate terminaalse hoolduse teenustega 
seotud teadmisi ja oskusi;
2. töötada välja vahend, mille abil tervishoiuüliõpilased ja -töötajad saaksid teha terminaalse hoolduse 
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teenuste osas patsiendikeskseid otsuseid;
3. jälgida ja parandada terminaalse hoolduse teenuseid ELis ning kindlustada, et patsiendi isiklikke soove 
austatakse võrdselt kõigis liikmesriikides.
Tulemused: 
1. tervishoiuteenustesse terminaalse hoolduse kinnistamisega on tervishoiutöötajatel paremad võimalused 
ja oskused selleks, et leida viis, mis sobib kõige paremini kokku patsiendi isiklike soovidega tema elu 
lõpuetapis;
2. üksnes palliatiivsele ravile keskenduva lähenemisviisi laiendamine selliselt, et hõlmatakse kõik ELis 
olemasolevad võimalikud terminaalse hoolduse strateegiad, tagamaks et patsiendi isiklikke soove 
austatakse võrdselt kõigis liikmesriikides;
3. inimesekeskse terminaalse hoolduse sihtotstarbelised programmid ja koolitusmoodulid tehakse 
kättesaadavaks kõigile sidusrühmadele kogu ELis.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Aastaks 2025 on üle 20 % eurooplastest vähemalt 65-aastased. Euroopa rahvastiku kiire vananemise tõttu on 
tervishoiutöötajate koolitus, milles keskendutakse elu lõpuetapis elukvaliteedi parandamisele, üha olulisem. 
Terminaalse hoolduse teenuseid käsitlev koolitus on ELis jätkuvalt ebapiisav; osaliselt on see tingitud 
teadmiste puudusest. Terminaalse hoolduse teenused tuleks seetõttu integreerida tervishoiuüliõpilaste ja -
töötajate koolitusprogrammidesse, et luua terminaalse hoolduse teenustes inimesekeskne lähenemisviis, 
milles on kesksel kohal patsiendi isiklikud soovid, mida austatakse võrdselt kõikjal ELis.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4037 === BUDG/4037 ===

esitaja(d): Simona Bonafè, Daniele Viotti

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — INTEGRATE: integreeritud strateegiate väljatöötamine krooniliste ja reumaatiliste 
haiguste jälgimiseks ja raviks: kvaliteedinäitajate ja patsiendi enda hinnangul põhinevate tulemuste roll 
lisaks arsti hinnangule haiguse aktiivsuse ja selle tekitatava kahju kohta

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Üldiselt valitseb seisukoht, et paljude krooniliste haiguste (nt diabeedi, südame-veresoonkonnahaiguste, 
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neuroloogiliste häirete, reumaatiliste haiguste) kliiniline pilt on eri komponentide kombinatsiooni 
tulemus. Need komponendid on haiguse aktiivsus, haiguse enda või selle raviga kaasnev kahju, 
komorbiidsus, ravimite toksilisus ja viimase, kuid mitte vähemolulisema aspektina patsientide elukvaliteet 
ja neile põhjustatav haiguskoormus. Seetõttu nõuab krooniliste haiguste optimaalne ravi ja ohjamine 
nende aspektide omavahel ühendamist. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Strateegiate väljatöötamine kvaliteedinäitajate ja patsiendi enda hinnangul põhinevate tulemuste 
ühendamiseks arsti hinnanguga haiguse aktiivsuse, selle tekitatava kahju, komorbiidsuse ja ravimite 
toksilisuse kohta on seetõttu oluline selleks, et parandada krooniliste haiguste ravi ning luua uus ja 
majanduslikult jätkusuutlikum krooniliste haiguste ohjamise paradigma. Reumaatilised haigused on ühed 
kõige olulisemad kroonilised haigused, seetõttu võiksid need olla krooniliste haiguste „paradigmaatiliseks 
mudeliks”, kuna need haigused puudutavad suurt osa elanikkonnast ja elanikkonna eri rühmi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4108 === BUDG/4108 ===

esitaja(d): Claudia Tapardel

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toidu ümberjaotamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

2010. aastal rahastatud ja avaldatud uurimuse hinnangul raisatakse Euroopas igal aastal umbes 89 
miljonit tonni toitu erinevatel põhjustel, nagu toiduvarude halb majandamine suurte jaemüüjate poolt 
ning mittesäästlikud ostuharjumused. Sellise trendi jätkumisel on oodata, et ilma ELi tasandil selgeid 
ennetus- ja juhtimismeetmeid võtmata kasvab toidujäätmete kogus rohkem kui 126 miljoni tonnini. 
Liikmesriigid on vastu võtnud mitmeid toiduainete raiskamise ennetamisele suunatud algatusi, mis 
hõlmavad teavituskampaaniaid, parandatud logistikat ja toidu ümberjaotamise programme. 
Katseprojektiga soovitakse anda panus ELi jõupingutustesse võidelda toidu raiskamisega, tõhusalt 
edendades ja rakendades suuniseid toidu ümberjaotamise hõlbustamiseks ELis. Komisjon töötab vastavad 
suunised välja olemasolevas õigusraamistikus koostöös asjaomaste ametiasutustega liikmesriikides ja 
sidusrühmadega, kes esindavad erinevaid toiduainete tarneahela osalisi (põllumajandustootjad, 
toiduainete tootjad, jaemüüjad, toitlustus ja majutussektor).
Projekt hõlmaks seega igas 28 liikmesriigis: ülevaadet poliitika- / õigusraamistikust toidu 
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ümberjaotamise valdkonnas, toidu ümberjaotamist mõjutavate poliitika ja õigusaktide analüüsi, 
sidusrühmade uuringut, dialoogi edendavad kohtumisi ja konsultatsioone riikliku tasandi 
poliitikakujundajatega, Euroopa Toidupankade Föderatsiooni (FEBA) parimaid tavasid ja omandatud 
kogemusi ning erinevaid teavituskampaaniaid.
Hoolimata asjaolust, et ELil puudub pädevus toidupankade rajamiseks liikmesriikides, võib õige toidu 
ümberjaotamise raamistiku loomine ELis aidata liikmesriikidel võtta kasutusele erinevaid toidu 
ümberjaotamise programme, nagu toidupangad. Tulemused on näidanud, et need programmid avaldavad 
positiivset sotsiaal-majanduslikku mõju kohalikele kogukondadele, eelkõige ebasoodsamas olukorras 
inimestele, võideldes nälja ja alatoitlusega, luues töökohti ja parandades üksikisiku vastutustunnet. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti on muudetud, et keskenduda toidu ümberjaotamise poliitikale ELi tasandil, millega antakse 
liikmesriikide ametivõimudele vajalikud suunised ja vahendid, et käivitada erinevaid programme võitluseks 
toidu raiskamisega ning toidu ümberjaotamiseks kohalikul ja riiklikul tasandil.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4125 === BUDG/4125 ===

esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Esmaabi: teel ühise esmaabisüsteemi poole; parimate tavade ja mudelite väljaselgitamine 
ja arendamine seoses liikmesriikidevahelise piiriülese koostööga piirialadel meditsiiniliste 
esmaabiteenuste osutamisel, tuginedes direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius) artikli 10 lõigetele 3 ja 4

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on teha kindlaks erinevad Euroopas kasutatavad esmaabi osutamise mudelid, et 
tagada nendevaheline parem koordineerimine, mis võimaldab paremat koostööd liikmesriikide piirialadel 
meditsiiniliste esmaabiteenuste osutamisel. Projektiga soovitakse luua ekspertide kogukond meditsiinilise 
esmaabi valdkonnas, kes vahetaksid parimaid tavasid ja soovitaksid lahendusi ühise süsteemi loomiseks, 
mis hõlbustaks esmaabiteenuste kasutamist kõigil Euroopa kodanikel, eelkõige piirialadel, aga ka kogu 
Euroopas. Tõstes peamiste sidusrühmade teadlikkust, koostatakse projekti tulemusena strateegiline 
poliitikadokument, mis on aluseks ühtsema esmaabisüsteemi loomisel – ühiste reeglitega, kuid ka ühiste 
õigustega kõigi Euroopa kodanike jaoks. Projekt peaks välja selgitama ja arendama parimad tavad ja 
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mudelid seoses liikmesriikidevahelise piiriülese koostööga piirialadel meditsiiniliste esmaabiteenuste 
osutamisel, tuginedes direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) 
artikli 10 lõigetele 3 ja 4. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekt sai Euroopa Komisjoni eelhinnangu käigus positiivse hinnangu (hinne C). Katseprojektiga 
luuakse ühine süsteem, mis hõlbustab eelkõige piirialadel elavate Euroopa kodanike jaoks esmaabiteenuste 
kasutamist, kasutades selleks meditsiinilise esmaabi valdkonna ekspertide parimate tavade vahetamist ja 
nende pakutavaid lahendusi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4130 === BUDG/4130 ===

esitaja(d): Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Reserv

Kogusumma 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Euroopa tervishoiu tagatisfond patsientide liikuvuse teenistuses: toetus Euroopa 
tugivõrgustike piiriüleseid raviteenuseid kasutavate patsientide saatjate reisi- ja majutuskuludeks.

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on kindlaks teha lahendused, mis parandavad patsientide juurdepääsu 
liikuvusele Euroopa tervishoiu valdkonnas ning rakendada katseline tagatisfond, mis peaks hõlbustama 
liikmesriikidevahelist koostööd ja tagama Euroopa-sisest patsientide liikuvust, hüvitades Euroopa 
tugivõrgustike piiriüleseid raviteenuseid kasutavate patsientide saatjate reisi- ja majutuskulud. 
Meetme eesmärk on koostöös Euroopa parimate valdkondlike ekspertide ja asjatundjatega töötada välja 
mehhanismid, õiguslik raamistik ja tehnilised vahendid, mis võimaldaksid pikemas perspektiivis luua 
Euroopa rahastatavad eelarvelised vahendid patsientide liikuvuseks.
Sellest tulenevalt on meetme tulemuseks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide toetusel loodav katseline 
Euroopa tervishoiu tagatisfond, millega toetatakse patsientide liikuvust ELis Euroopa tugivõrgustike 
raamistikus. Fondist hüvitataks Euroopa tugivõrgustike piiriüleseid raviteenuseid kasutavate patsientide 
saatjate reisi- ja majutuskulud.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
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Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Ettevalmistav meede sai Euroopa Komisjoni eelhinnangu käigus hindeks D.
Meetmega luuakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide toetusel katseline Euroopa tervishoiu tagatisfond, 
millega toetatakse patsientide liikuvust ELis Euroopa tugivõrgustike raamistikus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4323 === BUDG/4323 ===

esitaja(d): João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Miguel 
Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, 
Pablo Iglesias, Tania González Peñas

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Innovatiivsete ravimite kättesaadavus ELis

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärgid on järgmised:
1. kirjeldada innovatiivsete ravimite kättesaadavusega seotud olukorda liikmesriikides;
2. teha ettepanekuid ELi tasandi meetmete kohta, et hõlbustada patsientide kiiret juurdepääsu ohututele, 
innovatiivsetele ja taskukohaste hindadega ravimitele, vähendades samal ajal ravimite kättesaadavusega 
seotud erinevusi.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Arvesse tuleb võtta järgmist:

– mõnedes liikmesriikides ravimite, eriti innovatiivsete ravimite hüvitamise suhtes kehtivad piirangud;
– patsientide juurdepääsul teatavale ravile esineb Euroopa lõikes suuri erinevusi, mis on eriti silmatorkav 
innovatiivsete ravimite puhul.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 4355 === BUDG/4355 ===

esitaja(d): Csaba Sógor

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 750 000 750 000 750 000 750 000
Reserv

Kogusumma 750 000 750 000 750 000 750 000

Rubriik:
Katseprojekt — „Igemehaiguste ennetamise ja nendealase teadlikkuse tõstmise kampaania”

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Suutervishoiu teenuste kättesaadavus on üks põhiline ÜRO toetatav inimõigus, kuid periodontiit on 
endiselt üks inimkonna levinumaid haigusi – ja „kättesaadavus” ei ole ainuke oluline küsimus, mis on 
seotud igemete tervisega. Igemete tervise alasel teadlikkusel ja igemehaiguste ennetamisel võib olla ka 
keskne roll Euroopa kodanike üldise tervise ja ka rahvatervise parandamisel kogu ELis. Möödunud 
aastal anti Euroopa periodontoloogia õpikoja (juhtiv rahvusvaheline teaduskohtumine) raames välja 
loetelu üldsusele, üksikutele hambaravi patsientidele ja suutervishoiu töötajatele suunatud erisoovitustest 
selle kohta, kuidas kõige paremini parandada esmaste ja teiseste ennetusmeetmete tõhusust.
Need ennetusmeetmed väärivad levitamist ELi elanikkonna hulgas ennetus- ja teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate abil, milles käsitletakse igemehaigusi ja igemete tervist ning millega edastataks tulemuslikud 
rahvatervisealased sõnumid ennetamise ja selle kohta, kuidas teostada omapoolset hindamist. 
Katseprojektis tuleks valida välja ELi riigid, millel on eri liiki tervishoiusüsteemid, võttes arvesse ka 
geograafilist t a s a k a a l u  (ida-lääs, põhi-lõuna), et arendada, katsetada ja hinnata 
kommunikatsioonistrateegiaid selle ülimalt olulise teabe levitamiseks.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Suutervishoid kujutab endast ELi jaoks suurt finants- ja meditsiinilist koormust, mõjutades nii selle 
tervisesektorit kui ka kodanike üldist tervist ja elukvaliteeti. Uued teaduslikud tõendid näitavad, et 
igemehaiguste omapoolse avastamise ja teadlikkuse edendamisega hoitaks kokku miljardeid maksumaksjate 
raha, tehes seda ennetamise ja varajase ravi edendamisega.

Katseprojekti eesmärgiks on kogu ELi hõlmav üldsuse kaasamise algatus, mille raames töötatakse välja ja 
viiakse ellu ennetuskampaania nii patisentide tasandil kui ka rahvatervise tasandil ning hinnatakse seda.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4454 === BUDG/4454 ===

esitaja(d): Pina Picierno, Daniele Viotti
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Esmast ennetust käsitlevad kursused suurema rinnavähiriskiga piirkondades elavatele 
tüdrukutele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamine eesmärk on rinnavähi esmane ennetamine selliste piirkondade 
omavalitsusüksustes, kus saasteainete tase on erandlikel põhjustel kõrge – näiteks mürgiste jäätmete 
ebaseaduslikust ladestamisest põhjustatud pinnase ja vee reostuse, eriti suurt saastet tekitavate tehaste või 
keskkonda ohustava jäätmekäitlusega prügilate tõttu.
Tõendid näitavad, et neis piirkondades on kasvajate risk märkimisväärselt suurem kui n-ö tavalistes 
piirkondades, ning sellepärast on ravimite väljatöötamise ja vähiravi teadusuuringute edendamise kõrval 
äärmiselt tähtis levitada teadmisi ennetuse olulisuse kohta, eriti noorte naiste seas. Selles etapis saab 
ennetamine olla ilmselgelt palju tulemuslikum ning võib peatada vähi arenemise ohtlikusse staadiumisse.
Projekt on suunatud keskkooli viimases klassis ja ülikoolis õppivatele tüdrukutele ülalpool kirjeldatud 
piirkondades, mille puhul on tõestatud, et seal esineb statistiliselt keskmisest sagedamini kasvaja 
juhtumeid.
Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust kõikidest rinnavähki ennetada võivatest meetmetest ja 
teguritest. Põhitähelepanu tuleks pöörata teadmiste jagamisele selliste käitumis- ja eluviiside kohta, mis 
võivad suurendada kasvajate tekke ohtu, näiteks alkoholi või tubaka kuritarvitamine või valed 
toitumisharjumused. 
Kõige tähtsam on aga see, et projekt viiks tüdrukud kokku arstidega, kes selgitavad neile, mis on 
rinnavähk ja kuidas seda rindade iseseisva kontrollimise teel avastada. Iseseisev kontrollimine on 
praeguseni üks parimaid meetodeid vähi avastamiseks ja raviks varases staadiumis. Projekt toetaks seega 
õppetunde, kus esinevad arstid ja eksperdid, kes neid teemasid selgitavad.
Ennetus ei ole ravi, kuid suurema riskiga piirkondades võib see olla väga tulemuslik ning vältida 
raskemaid ravimeetmeid ja päästa elusid.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Enamikul juhtudest on ennetus alati parim ravim haiguse vastu. Suurema rinnavähiohuga piirkondades võib
iseseisev kontroll päästa elu, kui seda tüdrukutele juba varakult õpetada. Komisjonil puuduvad hetkel 
meetmed taolise inimeste või piirkondade erisihtrühmaga tegelemiseks ning sellepärast on oluline 
asjaomased meetmed välja töötada Euroopa rinnavähialase algatuse raames.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4518 === BUDG/4518 ===

esitaja(d): Annie Schreijer-Pierik

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000
Reserv

Kogusumma 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Rubriik:
Katseprojekt — Ühise tervishoiu mestimisprojekt: piiriülese tervishoiutaristu arendamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Käesoleva projekti eesmärk on ka ületada rahastamise, tervishoiusüsteemi ja keelebarjääriga seotud 
takistused. Nakkuste ennetamise poliitikat saab ühtlustada ja ületada rahvusvahelise tervishoiusektori ees 
seisvad takistused.
Käesoleva projekti kogupikkuseks on kavandatud 3 aastat, esimesel kahel aastal on projekt katseprojekt ja 
pärast seda, juhul kui projekt toimib edukalt, muudetakse see ettevalmistavaks meetmeks. Eelarveks ette 
nähtud 1 200 000 eurot jagatakse igal aastal võrdselt kahe piiriülese piirkonna vahel.
Euroregioonide tervishoiuprojektid toetavad innovatiivseid ravimeetodeid ja patsientide suuremat 
liikuvust, tuginedes „better-in/better-out” põhimõttele. Kuna projekt hõlmab kahte euroregiooni, on 
tegemist võrreldava olukorraga, kus saab vahetada parimaid tavasid. Euroregioonide eesmärk on olla 
tulevikus Euroopa sarnastele piiriäärsetele piirkondadele eeskujuks.
Piiriülese projekti tulemuseks on lühemad ootejärjekorrad, patsiendid kulutavad vähem aega sõidule, 
raviteenused on kvaliteetsemad ja ravikeskusi kasutatakse tõhusamalt. Tervishoiuteenused on 
taskukohasemad ja kõrgema kvaliteediga.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Tervishoiusektor areneb kiiresti, heal tasemel raviteenused on muutumas hinna ja kvaliteedi suhtest 
sõltuvaks. Raviteenuse osutajad ja kindlustusfirmad peavad seetõttu kohandama seda, kuidas nad ravi 
osutavad ja hüvitavad. Eesmärk on luua patsientidele võimalusi piiriäärsete piirkondade haiglate ja 
ravikeskuste pakutavate teenuste kasutamiseks. Piiriülese tervishoiu taristut on vaja parandada. Projekti 
eesmärk on teha koostööd Hollandi–Saksamaa ja Hollandi–Belgia piirkondadega, et luua jätkusuutlik 
raviteenuste ja tervishoiu taristu. Suurem koostöö aitab luua tervishoiusüsteemi, mis on taskukohane, 
turvaline ja tõhus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 4621 === BUDG/4621 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Younous Omarjee, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Reserv

Kogusumma 660 000 330 000 660 000 330 000

Rubriik:
Katseprojekt — Alkoholiprobleemiga võitlevate naiste toetamine, et vähendada riske, eelkõige raseduse 
ajal

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on ehitada üles tugistruktuur konkreetselt naistele, eelkõige rasedatele naistele. 
Projekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või kannatavad 
loote alkoholisündroomi all, võttes selleks praktilisi meetmeid, nt saates alkoholiprobleemiga naised 
ennetustöö spetsialistide juurde, kooskõlastades tugimeetmeid, luues arutelurühmasid spetsiaalselt naiste 
jaoks, andes perekondadele tuge mitteametlike kohtumiste käigus nende ja tervishoiutöötajate vahel ning 
julgustades naiste vabatahtlikku osalemist esmases ennetustöös. 
Raskustes naistega kontakti saavutamise, nende omavahelise tutvustamise, neile meditsiinilise ja 
sotsiaaltoe andmise ning perekondade kaasamisega püütakse tugistruktuuri abil saavutada see, et naised 
võtavad endale kindla kohustuse lasta sõltuvust ravida, ka pakutakse neile spetsiaalset, mitmekülgset ja 
kooskõlastatud hoolduspaketti tervishoiutöötajate järelevalve all. 
Taust
Sünnieelne kokkupuude alkoholiga ja sellest tingitud sotsiaalsed probleemid on äärmiselt tõsine 
rahvatervise probleem. Loote alkoholisündroomi määr Euroopas tervikuna on 1–2 % elussündidest, 
kusjuures mõnes kogukonnas (Itaalias, Horvaatias ja Réunionis) on see üle 4 %. Hinnanguliselt 1 % 
nende 20 % teadaolevalt raseduse ajal alkoholi tarvitavate naiste lastest kannatavad probleemide all, mida 
pärast sünnitust sageli ei märgata.
Naiste probleemne alkoholitarbimine ja noorte joomingud on kõigis liikmesriikides sagenemas, millega 
kasvavad alkoholi kuritarvitamisega seonduvad ohud. Sellele olukorrale reageerimiseks võttis Euroopa 
Parlament kolmapäeval, 29. aprillil 2015 vastu resolutsiooni, milles ta kutsus komisjoni üles koostama 
uus Euroopa alkoholistrateegia.
Paljudes kohtades on naiste alkoholitarbimine endiselt tabu ja alkoholi tarbivaid naisi häbimärgistatakse. 
Süüdistatakse joojat, mitte jooki. Alkoholismi all kannatav ema on topeltsüüdlane, esiteks oma sõltuvuse 
tõttu ja teiseks seetõttu, et teda peetakse halvaks emaks, kelle lapsed võidakse paigutada hooldusasutusse. 
Kogemused näitavad, et alkoholiprobleemiga võitlevad naised ei taotle suure tõenäosusega ametlikku 
toetust ja sõltuvusravi teenuseid. Seetõttu tuleb mõelda, mis takistab neid naisi ravile tulemast, ka tuleb 
neid toetada ja võimaldada vajalikud järelmeetmed.
Ohustatud isikute väljaselgitamine võimalikult varases eas ja neile asjakohaste meditsiini- ja 
parameditsiiniteenuste ning sotsiaalse, haridus- ja tööalase toe võimaldamine on keskse tähtsusega mitte 
ainult kõigile elus tegelike võimaluste andmiseks, vaid ka arvestades tegevusetuse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tagajärgi. Esmase tähtsusega peab olema alkoholiprobleemi väljaselgitamine raseduse 
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võimalikult varases etapis – ja ideaaljuhul enne seda –, et oleks võimalik aidata sellistel naistel 
alkoholitarbimine lõpetada. 
Kuigi enamikus Euroopa riikides on kõrgetasemeline sõltuvusravi kättesaadav, ei ole seda kohandatud 
alkoholiprobleemiga võitlevate naiste erivajadustele. Sellised naised vajavad kedagi, kes on valmis 
kuulama, kes võtab neid tõsiselt, kes rahustab neid ja pakub neile tuge nende eralellu sekkumata. 
Eesmärgid 
Katseprojekti eesmärk on näidata vajadust selle valdkonna tugistruktuuride järele ning nende 
teostatavust. Katseprojektist võiks hiljem saada ettevalmistav meede, millest seejärel võiks saada alus 
Euroopa programmile, millega käsitletakse sünnieelsest alkoholiga kokkupuutumisest tulenevaid 
probleeme. Katseprojekti tuleb viia ellu üheaegselt WHO vastava valdkonna meetmetega ja neid 
täiendavalt ning selle koostamisel tuleb arvestada noorte alkoholitarbimise ja joomingute Euroopa 
tegevuskava tulemuste ning järeldustega.
Hindamine 
Katseprojekti hinnatakse selle kaheaastase tegevusaja jooksul pidevalt. Hinnangu andmisel 
keskendutakse mitmele näitajatele (osalevate naiste arv, taotluste arv, riski vähendamine jne) ning sellele, 
kas projekt annab oodatud tulemusi. 
Eelarve 
Eelarvest rahastatakse projekti endaga seotud materjale (seadmeid ja varustust), asjaomaste 
tervishoiutöötajate töötasu ning vajalikke reklaamikulusid. Iga-aastane kulu on 330 000 eurot. 
Elluviimise koht
Katseprojekti võiks viia ellu ühes Euroopa Liidu piirkondadest ja laiendada seda siis muudele ELi 
piirkondadele programmi raames, milles käsitletakse sünnieelsest alkoholiga kokkupuutumisest 
tulenevaid probleeme. Projekt seostatakse piirkondlike tugistruktuuridega, mis võimaldab koondada teabe 
ning parimad tavad. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või 
kannatavad loote alkoholisündroomi all; selleks luuakse jätkusuutlikud tugistruktuurid naistele ja seotakse 
need Euroopa tasandil omavahel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4622 === BUDG/4622 ===

esitaja(d): Kateřina Konečná, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 
Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 500 000 500 000 500 000 500 000
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Patsiendiorganisatsioonide jätkusuutlikkuse edendamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamised eesmärgid on järgmised:
I. Vaadata läbi ELis olevate patsiendiorganisatsioonide võimekus ja arengutase.
II. Laiendada potentsiaalsete rahastamiskavade läbivaatamise ja sõelumise süsteemi. 
III. Edendada ja propageerida kodanikuühiskonna sidusrühmade kaasamise kaudu asutuste, ELi ja 
riikide seadusandjate poolt tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussektori jaoks juba väljatöötatud potentsiaalsete 
üleskutsetega seotud tööd.
IV. Ergutada ja toetada muudatuste tegemist kohalike patsiendiorganisatsioonide suutlikkuses ja 
parimate tavade vahetust, suurendada valitsusväliste organisatsioonide aruandekohustust ja läbipaistvust 
ning edendada partnerlust kohalike, piirkondlike ja riiklike valitsusasutustega, mitmest allikast 
rahastamist ja suutlikkust pakkuda patsientidele kvaliteetseid teenuseid.
V. Hinnata ja tugevdada patsiendiorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut ja pikaajalist tulemuslikkust, 
suurendades ELis asuvate patsientide lihtsustatud juurdepääsu tervishoiule. 
VI. Laiendada patsiendiorganisatsioonide võrgustikku, sünergilist toimet, mitmest allikast rahastamist, 
pikaajalist jätkusuutlikkust ja seost meditsiiniteaduse ühingute ja valitsusinstitutsioonidega.
VII. Projekti eesmärk on suurendada läbipaistvust ja edukust rahaliste vahendite kaasamisel, kuid ka 
läbipaistvust patsiendiorganisatsioonide protsessides, ning edendada sünergilist toimet nende ja muude 
tervishoiusektori sidusrühmade vahel.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Patsiendiorganisatsioonide olukord ELis on olnud juba pikka aega ebarahuldav. Põhiprobleemid on 
rahastamise, aruandluskohustuse ja läbipaistvuse puudumine, olematud protsessid ja sagedane töötajate 
vahetumine. Katseprojekti põhieesmärk on edendada patsiendiorganisatsioonide läbipaistvust ja 
jätkusuutlikkust. See on väärtuslik vahend, mis võimaldab riikliku ja ELi tasandi poliitikakujundajatel 
mõista elanikkonna vajadust omada tervishoiule juurdepääsu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4623 === BUDG/4623 ===

esitaja(d): João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 
Torres Martínez

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Katseprojekt – Antimikroobse resistentsusega seotud ülemaailmse ohu kaardistamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojektis uuritakse sügavuti antibakteerikumide manustamist ja kasutamist Sahara-taguses 
Aafrikas, kus andmete nappus takistab riiklike seirekavade koostamist. Eesmärk on koostada 
andmekogum antibiootikumide tarbimismustrite ja bakteriaalse multiresistentsuse kohta arenguriikides 
ning teha kindlaks käitumisviisid ja tervishoiuvajadused Aafrika kogukondades, keskendudes eelkõige 
nõudlusele antibiootikumide järele, nende kättesaadavusele ja kasutamisele ning sellele, millises ulatuses 
raviplaani järgitakse.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Resistentsete mikroorganismide poolt tekitatud nakkused on sageli tavalisele ravile allumatud, mistõttu 
nakkuse kulg on pikem, surma tõenäosus suurem ja kulud suuremad. Viimastel aastatel on tekkinud ka uued 
resistentsusmehhanismid, mis kahjustavad tõsiselt viimase põlvkonna antibiootikumide tõhusust.

Katseprojekt on vastuseks WHO poolt kõigile sidusrühmadele, sh seadusandjatele ja planeerimisega 
tegelevatele asutustele esitatud üleskutsele võtta meetmeid antimikroobse resistentsusega võitlemiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1113 === S&D//7013 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Rasked psüühikahäired ja vägivalla oht: raviviisid ja tõhusad ravistrateegiad

Märkused:
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Lisada järgmine tekst:

Vägivalla oht ja raskete psüühikahäiretega patsientide poolse vägivalla ohu tajumine on kogu Euroopat 
hõlmav rahvatervise probleem, mitte üksnes seetõttu, et see võib tuua kaasa patsientide, töötajate, 
sugulaste või võõraste inimeste vigastamise või surma, vaid ka seetõttu, et nii vägivallal kui ka vägivalla 
ennetamiseks võetavatel meetmetel on ravi eesmärkidele vastupidine mõju. Vaimuhaigustega seotud 
häbimärgistamine on tihedalt seotud sellega, et inimesed tajuvad vaimselt haigete isikute poolse vägivalla 
ohtu. See surve võib omakorda mõjutada arste ja isegi poliitikakujundajate tehtavaid otsuseid. Sellised 
hiljutised dramaatilised sündmused nagu Germanwingsi katastroof on Euroopa avalikkuse jaoks 
rõhutanud asjaomase probleemi tähtsust, toonitades vajadust töötada välja ennetusmeetmed ja 
ravistrateegiad, millega suudetakse tuvastada ja vähendada raskete psüühikahäiretega isikute vägivaldse 
käitumise ohtu, sõltumata sellest, kas see kujutab ohtu neile endile või teistele inimestele. Kuigi need 
ohud on absoluutarvudes mõõdetuna väikesed ja moodustavad ühiskonnas juhtuvast vägivallast väikese 
osa, peaks riskimäärade ja suundumuste väljaselgitamine aitama võidelda ühiskonnas psüühiliselt 
haigete inimeste ohtlikkuse suhtes valitsevate müütide vastu. Teisalt pannakse hinnanguliselt üle poole 
kõigis Euroopa riikides sooritatavatest enesetappudest toime inimeste poolt, kellel on varjatud 
psüühikahäired. Seetõttu uuritakse kavandatava katseprojekti käigus ka kohtupsühhiaatria patsientide 
vabanemisel sooritatavaid enesetappe, samuti enesetapukatseid. Enesetapukatsed toovad kaasa korduvad 
haiglasviibimised ja need võivad põhjustada ravipersonalile väga traumeerivaid tagajärgi. 
Vägivallaohu tajumise tõttu kasutatakse rohkem selliseid sunnimeetmeid nagu sunniviisiline haiglasse 
paigutamine, ohjeldamine, eraldamine ja sundravi, mida nii patsiendid kui ka hooldajad peaaegu 
üksmeelselt tajuvad traumaatilisena ja isegi ravile vastupidiseid tulemusi andvana ning mis omakorda 
võib patsientidel vallandada pühendumise ja koostöö asemel agressiivseid reaktsioone. Lisaks võib 
sunniviisiline paigutamine kinnisesse kohtupsühhiaatria üksusesse pärast raskete psüühikahäiretega 
seotud harvu, kuid tõsiseid vägivallaakte tuua kaasa pikaajalise haiglaravi ja neelata 
ebaproportsionaalselt suure osa vaimse tervise valdkonna niigi piiratud eelarvevahenditest.
Käesolevas uuringus tehakse ettepanek keskenduda kohtupsühhiaatria teenustele, millega eelkõige 
hoolitsetakse selliste psüühikahäiretega patsientide eest, kes küll kujutavad endast teistele ohtu, kuid kelle 
seas on ka suurem enesetapumäär. Paljudes, kuid mitte kõigis Euroopa riikides levivad selliste patsientide 
hooldamiseks mõeldud uued ambulatoorse ja statsionaarse ravi teenused. Selle sageli tõrjutud patsientide 
rühma raviks töötatakse välja uusi ravimudeleid, sh näiteks kohtupsühhiaatria töörühmapõhine 
tõhustatud ambulatoorne ravi ja spetsialiseerunud kohtupsühhiaatria kliinikud. Euroopa lõikes 
varieeruvad aga vägivallariskiga või vägivaldselt käitunud patsientidele mõeldud teenuste ülesehitus, 
sekkumisstrateegiad ja õigusraamistik oluliselt. Neid ei ole patsientide rahulolu, ravi tõhususe, riskide 
vähendamise, taastumise ja kulude seisukohast kunagi võrdlevalt hinnatud. Samas kulub sellistele 
teenustele mõnes riigis 20 % ressurssidest, et ravida vähem kui 1 % psüühikahäiretega patsientidest. 
Usaldusväärsete võrreldavate andmete puudumine on takistanud paljusid Euroopa riike kasutamast neis 
riikides väljatöötatud uuenduslikke strateegiaid, kus on olnud võimalik kasutada rohkem ressursse 
innovatsiooni ja teadusuuringute jaoks ning kus on testitud potentsiaalselt paremaid ravitulemusi andvaid 
ja tõhusamaid teenuste osutamise mudeleid.
Parandades teadmisi selle kohta, milliseid tegureid seostatakse raskete psüühikahäiretega patsientide 
puhul enda ja teiste vastu suunatud vägivalla ohuga, hinnates parimaid vahendeid riskide 
prognoosimiseks, et teha otsuseid ja hinnata ravi tõhusust, aidatakse arste, juhte, seadusandjaid ja 
ametiasutusi teenuste planeerimisel ja arendamisel ning ennetavate ja toetavate meetmete väljatöötamisel. 
Lisaks on ravi kättesaadavuse ja ravilt vabanemise, sh spetsiifiliste kinniste teenustega seotud 
liikmesriikidevaheliste erinevuste võrdlemine praegu vältimatult vajalik ja Euroopa tasandi projekt, mis 
hõlmab erinevate tervishoiu- ja õigussüsteemidega eri riike, annab väärtuslikku teavet selleks, et 
parandada selle keerulise, tõrjutud, aga ka väga kuluka elanikkonnarühma psüühikahäirete ravi 
kvaliteeti.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:
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Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Käesolevas projektis keskendutakse kohtupsühhiaatria teenustele, millega hoolitsetakse selliste 
psüühikahäiretega patsientide eest, kes kujutavad endast teistele ohtu, ja kelle seas on suurem 
enesetapumäär. Vägivallariski käsitlemiseks mõeldud teenused, strateegiad ja õigusraamistik varieeruvad 
Euroopa lõikes. Teadmised selle kohta, milliseid tegureid seostatakse raskete psüühikahäiretega patsientide 
puhul enda ja teiste vastu suunatud vägivalla ohuga, riskide prognoosimist võimaldavate vahendite 
hindamine, et teha otsuseid ja hinnata ravi tõhusust, on abiks teenuste planeerimisel ning ennetavate ja 
toetavate meetmete väljatöötamisel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1114 === S&D//7014 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Reserv

Kogusumma 500 000 250 000 500 000 250 000

Rubriik:
Katseprojekt — Tervishoiuteenuste kättesaadavuse õiglasem ja tulemuslikum mõõtmine ELis, et 
edendada koostööd ja oskusteabe edasiandmist

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Lühikirjeldus:
Tunnistades asjaolu, et praegused tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise viisid on osutunud teatud 
määral piiratuteks, pidades silmas asjaomaste teenuste kättesaadavuse kohta ELis asjakohase, täpse, 
usaldusväärse ja õigeaegse teabe andmist, arendatakse käesoleva katseprojektiga välja uus komplekt 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise näitajaid ja katsetatakse neid ja/või parandatakse 
olemasolevaid näitajaid, et käsitleda tervishoiuteenuste eri sidusrühmade erinevaid vajadusi. 
Projekti põhieesmärk on võimaldada välja töötada poliitika, mis aitab lahendada tervisealase ebavõrdsuse 
ja tervishoiuteenuste kättesaadavusega seotud takistuste probleemi, võttes aluseks objektiivse ja 
võrreldava teabe, ning aidata parandada ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust ja 
tulemuslikkust. 
Katseprojekti eesmärgid ja oodatav tulemus:
a) vaadata läbi olemasolevad mõõtmisviisid ja näitajad, samuti tervishoiuteenuste kättesaadavuse eri 
aspektid kogu Euroopa Liidus;
b) arendada peamiste sidusrühmadega konsulteerides välja võimalikud uued näitajad ja/või parandada 
olemasolevaid näitajaid, tagamaks, et jõutakse nende rühmadeni, keda tõrjutus kõige enam ohustab, ja 
saadakse seega „täielik ülevaade” tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta riikide ja piirkondade lõikes;



127

c) testida neid näitajaid geograafiliselt, majanduslikult ja kultuuriliselt erinevates ELi riikides ja neid 
täiustada; 
d) uurida ja võimaluse korral kinnitada uute näitajate kogum ja/või olemasolevad näitajad, mida on 
asjaomaste Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutustega koos parandatud;
e) panna paika suurendamise ja rakendamise strateegia ja tegevuskava, milles keskendutakse kolmele 
prioriteetsele haiguste valdkonnale: a) mittenakkuslikud haigused, b) nakkushaigused, c) harvikhaigused.
Katseprojekti peamine tulemus on uute ja täiendavate näitajate kogumi koostamine ja/või olemasolevate 
näitajate parandamine, et hinnata patsientide juurdepääsu tervishoiule ja tervishoiuteenustele. See on 
väärtuslik vahend, millega võimaldatakse poliitikakujundajatel jälgida elanikkonna juurdepääsu 
tervishoiule Euroopa, liikmesriigi ja piirkondlikul tasandil. See võimaldab jälgida ja võrrelda 
tervishoiuteenuste kättesaadavust ELi tasandil, et aidata poliitikakujundajatel töötada välja programme ja 
poliitikameetmeid tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks. Praegu ei ole kättesaadavuse määratlused 
Euroopa riikide lõikes selged ja järjepidevad ning need ei mahu ühtsesse kontseptuaalsesse raamistikku. 
Katseprojektis kasutatakse sektorite- ja valdkondadevahelist lähenemisviisi, et saavutada eri 
sidusrühmade vahel konsensus tervishoiuteenuste kättesaadavuse kontseptsiooni ja mõõtme ning 
kättesaadavuse mõõtmise osas. Analüüsi tuleb kaasata patsiendiorganisatsioonid, et tagada teave pooleldi 
mitteametliku kättesaadavuse kohta. Projekti kavandatav kestus on kaks aastat. Käesoleva projekti 
elluviimisel peaks komisjon võtma arvesse tõhusal viisil tervisesse investeerimist uuriva ekspertide rühma 
arvamust tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta. 
Põhjendus:
Hoolimata sellest, et kogu ELis on tervishoiusüsteemide valdkonnas tehtud suuri edusamme, esineb 
patsientide juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ELi liikmesriikide sees ja nende vahel 
silmapaistvaid erinevusi ja ebavõrdsust. Kõige tavalisemad tervishoiuteenuste kättesaadavust mõjutavad 
näitajad on sotsiaal-majanduslik staatus, elukoht, sugu, rahvusrühm ja haridustase. Hiljutine 
majanduskriis on oluliselt suurendanud eri sotsiaal-majandusliku staatusega inimeste vahelist lõhet ja 
selle tulemusena on sotsiaalne mõju tervislikule seisundile tugevnenud. Elanikkonna vananemine ja 
tervishoiuga seotud ebavõrdsuse süvenemine majanduskriisi tõttu viitavad sellele, et tervishoiuteenuste 
kättesaadavust tuleks käsitleda ELi tasandil, tehes seda viisil, millega toetatakse riike ning võimaldatakse 
neil selgitada välja tulemuslikud lahendused ja neid ellu viia. Selle eesmärgi saavutamiseks on 
hädavajalik mõõta tervishoiuteenuste kättesaadavust ühtsel, tõenditel põhineval ja tulemuslikul viisil. 
Euroopa Komisjon, Maailma Terviseorganisatsioon, OECD ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on 
rõhutanud tervishoiuteenuste kättesaadavuse täpse ja usaldusväärse mõõtmise tähtsust, et tagada 
tervishoiusüsteemide läbipaistvus, kättesaadavus ja nende vastavus elanikkonna vajadustele. Lisaks 
näitavad teadusuuringute tulemused, et tervist mõjutavad sotsiaalsed tegurid, mis avaldavad mõju 
tervishoiusüsteemi kättesaadavusele, suurendavad lõhet ELi riikide vahel ja nende sees. 
Praeguste näitajate ühine puudus on asjaolu, et need mõõdavad inimeste endi hinnangut rahuldamata 
tervishoiuvajaduste osas, kuid ei võimalda asjaomaste teenuste kättesaadavust objektiivselt mõõta. 
Paljudel juhtudel on praegused inimeste endi hinnangul põhinevad tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
mõõtmise viisid ette nähtud tervishoiuteenuste kasutamise hindamiseks, kuid nendega ei suudeta hinnata 
asjaomaste teenuste kättesaadavust nende (haavatavate) elanikkonnarühmade seas, kelleni on keeruline 
jõuda. Teisisõnu hinnatakse nendega tervishoiusüsteemi kättesaadavust nende patsientide jaoks, kellel on 
võimalik omada asjaomasele süsteemile juurdepääsu (nii rahalises kui ka muus mõttes). See on oluline 
puudus, kuna haavatavad elanikkonnarühmad kannatavad tervisealase ebavõrdsuse tõttu 
ebaproportsionaalselt palju ja seega seisavad nad tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas silmitsi mitmete 
takistustega. Selle tulemusena kulutatakse suurel hulgal vahendeid, ilma et loodaks õigeid teadmisi, mille 
alusel poliitikakujundajad saaksid meetmeid võtta. 
Paljudel juhtudel ei võimalda tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmiseks kasutatavad riigisisesed 
uuringud andmeid riikide vahel võrrelda ning kasutatavad meetodid ja lähenemisviisid on oma 
ülesehituselt piiratud. Riigisiseselt kogutavaid andmeid mõjutavad iga riigi poliitilised prioriteedid, 
pidades silmas kasutatavaid näitajaid ja prioriteetseks seatud tervishoiuküsimusi. Lisaks esineb 
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tavapäraselt tervishoiuteenuste kättesaadavuse hindamiseks kasutatavate inimeste endi hinnangul 
põhinevate mõõtmisviiside puhul suur oht kallutatusele, eriti mis puudutab küsimustiku koostamist ja 
uuringu ülesehitust, küsimuste sõnastamist ning kultuurilisi ja psühhosotsiaalseid tegureid. Puuduvad 
kõikehõlmavad indikaatorid, mis annaksid teavet mitte üksnes tervishoiuteenuste olemasolu, piisavuse, 
asjakohasuse ja taskukohasuse kohta, vaid ka nende kvaliteedi ja selle kohta, kuidas inimesed neid 
kasutavad. 
Teenuste kättesaadavuse hindamine on jätkuvalt üldine ja mõnel juhul pealiskaudne ning vastuoluline. 
Praegused tervishoiuteenuste kättesaadavuse mõõtmise viisid ei suuda anda piisavat ja asjakohast teavet 
vastavalt iga sidusrühma vajadustele, eesmärkidele ja rollile. Lisaks esineb praegu tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse hindamiseks kasutatavate vahendite vahel dubleerimist, samuti esineb puudusi kvaliteedis 
ja märkimisväärseid lünki. Kuna tervishoiuteenuste kättesaadavuse jaoks on vaja üheaegselt nii protsessi-
kui ka tulemuslikkuse näitajaid, on vaja neid näitajaid liitvat, ent samas teostatavat mõõtmissüsteemi.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Hoolimata sellest, et kogu ELis on tervishoiusüsteemide valdkonnas tehtud suuri edusamme, esineb 
patsientide juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ELi liikmesriikide sees ja nende vahel 
silmapaistvaid erinevusi ja ebavõrdsust. Hiljutine majanduskriis on oluliselt suurendanud eri sotsiaal-
majandusliku staatusega inimeste vahelist lõhet ja selle tulemusena on sotsiaalne mõju tervislikule seisundile 
tugevnenud. Elanikkonna vananemine ja ebavõrdsuse süvenemine kriisi tõttu viitavad sellele, et 
tervishoiuteenuste kättesaadavust tuleks käsitleda ELi tasandil, tehes seda viisil, millega võimaldatakse 
riikidel selgitada välja tulemuslikud lahendused ja neid ellu viia.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1115 === S&D//7015 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000
Reserv

Kogusumma 660 000 330 000 660 000 330 000

Rubriik:
Katseprojekt — Alkoholiprobleemiga võitlevate naiste toetamine, et vähendada riske, eelkõige raseduse 
ajal

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on ehitada üles tugistruktuur konkreetselt naistele, eelkõige rasedatele naistele. 
Projekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või kannatavad 
loote alkoholisündroomi all, võttes selleks praktilisi meetmeid, nt saates alkoholiprobleemiga naised 
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ennetustöö spetsialistide juurde, kooskõlastades tugimeetmeid, luues arutelurühmasid spetsiaalselt naiste 
jaoks, andes perekondadele tuge mitteametlike kohtumiste käigus nende ja tervishoiutöötajate vahel ning 
julgustades naiste vabatahtlikku osalemist esmases ennetustöös. 
Raskustes naistega kontakti saavutamise, nende omavahelise tutvustamise, neile meditsiinilise ja 
sotsiaaltoe andmise ning perekondade kaasamisega püütakse tugistruktuuri abil saavutada see, et naised 
võtavad endale kindla kohustuse lasta sõltuvust ravida, ka pakutakse neile spetsiaalset, mitmekülgset ja 
kooskõlastatud hoolduspaketti tervishoiutöötajate järelevalve all. 
Taustteave
Sünnieelne kokkupuude alkoholiga ja sellest tingitud sotsiaalsed probleemid on äärmiselt tõsine 
rahvatervise probleem. Loote alkoholisündroomi määr Euroopas tervikuna on 1–2 % elussündidest, 
kusjuures mõnes kogukonnas (Itaalias, Horvaatias ja Réunionis) on see üle 4 %. Hinnanguliselt 1 % 
nende 20 % teadaolevalt raseduse ajal alkoholi tarvitavate naiste lastest kannatavad probleemide all, mida 
pärast sünnitust sageli ei märgata.
Naiste probleemne alkoholitarbimine ja noorte joomingud on kõigis liikmesriikides sagenemas, millega 
kasvavad alkoholi kuritarvitamisega seonduvad ohud. Sellele olukorrale reageerimiseks võttis Euroopa 
Parlament kolmapäeval, 29. aprillil 2015 vastu resolutsiooni, milles ta kutsus komisjoni üles koostama 
uut Euroopa alkoholistrateegiat.
Paljudes kohtades on naiste alkoholitarbimine endiselt tabu ja alkoholi tarbivaid naisi häbimärgistatakse. 
Süüdistatakse joojat, mitte jooki. Alkoholismi all kannatav ema on topeltsüüdlane, esiteks oma sõltuvuse 
tõttu ja teiseks seetõttu, et teda peetakse halvaks emaks, kelle lapsed võidakse paigutada hooldusasutusse. 
Kogemused näitavad, et alkoholiprobleemiga võitlevad naised ei taotle suure tõenäosusega ametlikku 
toetust ega sõltuvusravi teenuseid. Seetõttu tuleb mõelda, mis takistab neid naisi ravile minemast, ka tuleb 
neid toetada ja võimaldada vajalikud järelmeetmed.
Ohustatud isikute väljaselgitamine võimalikult varases eas ja neile asjakohaste meditsiini- ja 
parameditsiiniteenuste ning sotsiaalse, haridus- ja tööalase toe võimaldamine on keskse tähtsusega mitte 
ainult kõigile elus tegelike võimaluste andmiseks, vaid ka arvestades tegevusetuse majanduslikke ja 
sotsiaalseid tagajärgi. Esmase tähtsusega peab olema alkoholiprobleemi väljaselgitamine raseduse 
võimalikult varases etapis – ja ideaaljuhul enne seda –, et oleks võimalik aidata sellistel naistel 
alkoholitarbimine lõpetada. 
Kuigi enamikus Euroopa riikides on kõrgetasemeline sõltuvusravi kättesaadav, ei ole seda kohandatud 
alkoholiprobleemiga võitlevate naiste erivajadustele. Sellised naised vajavad kedagi, kes on valmis 
kuulama, kes võtab neid tõsiselt, kes rahustab neid ja pakub neile tuge nende eraellu sekkumata. 
Eesmärgid:
Katseprojekti eesmärk on näidata vajadust selle valdkonna tugistruktuuride järele ning nende 
teostatavust. Katseprojektist võiks hiljem saada ettevalmistav meede, millest seejärel võiks saada alus 
Euroopa programmile, millega käsitletakse sünnieelsest alkoholiga kokkupuutumisest tulenevaid 
probleeme. Katseprojekti tuleb viia ellu üheaegselt WHO vastava valdkonna meetmetega ja neid 
täiendavalt ning selle koostamisel tuleb arvestada noorte alkoholitarbimise ja joomingute Euroopa 
tegevuskava tulemuste ning järeldustega.
Hindamine:
Katseprojekti hinnatakse selle kaheaastase tegevusaja jooksul pidevalt. Hinnangu andmisel 
keskendutakse mitmele näitajatele (osalevate naiste arv, taotluste arv, riski vähendamine jne) ning sellele, 
kas projekt annab oodatud tulemusi. 
Eelarve:
Eelarvest rahastatakse projekti endaga seotud materjale (seadmeid ja varustust), asjaomaste 
tervishoiutöötajate töötasu ning vajalikke reklaamikulusid. Iga-aastane kulu on 330 000 eurot. 
Rakendamiskoht:
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Katseprojekti võiks viia ellu ühes Euroopa Liidu piirkondadest ja laiendada seda siis muudele ELi 
piirkondadele programmi raames, milles käsitletakse sünnieelsest alkoholiga kokkupuutumisest 
tulenevaid probleeme. Projekt seostatakse piirkondlike tugistruktuuridega, mis võimaldab koondada teabe 
ning parimad tavad.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti eesmärk on vähendada nende laste arvu, kes puutuvad emakas kokku alkoholiga või 
kannatavad loote alkoholisündroomi all; selleks luuakse jätkusuutlikud tugistruktuurid naistele ja seotakse 
need Euroopa tasandil omavahel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1123 === S&D//7023 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Toidu ümberjaotamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

2010. aastal rahastatud ja avaldatud uurimuse hinnangul raisatakse Euroopas igal aastal umbes 89 
miljonit tonni toitu erinevatel põhjustel, nagu toiduvarude halb majandamine suurte jaemüüjate poolt 
ning mittesäästlikud ostuharjumused. Sellise trendi jätkumisel on oodata, et ilma ELi tasandil selgeid 
ennetus- ja juhtimismeetmeid võtmata kasvab toidujäätmete kogus rohkem kui 126 miljoni tonnini. 
Liikmesriigid on vastu võtnud mitmeid toiduainete raiskamise ennetamisele suunatud algatusi, mis
hõlmavad teavituskampaaniaid, parandatud logistikat ja toidu ümberjaotamise programme. 
Katseprojektiga soovitakse anda panus ELi jõupingutustesse võidelda toidu raiskamisega, tõhusalt 
edendades ja rakendades suuniseid toidu ümberjaotamise hõlbustamiseks ELis. Komisjon töötab vastavad 
suunised välja olemasolevas õigusraamistikus koostöös asjaomaste ametiasutustega liikmesriikides ja 
sidusrühmadega, kes esindavad erinevaid toiduainete tarneahela osalisi (põllumajandustootjad, 
toiduainete tootjad, jaemüüjad, toitlustus ja majutussektor).
Projekt hõlmaks seega igas 28 liikmesriigis: ülevaadet poliitika- / õigusraamistikust toidu ümberjaotamise 
valdkonnas, toidu ümberjaotamist mõjutavate poliitika ja õigusaktide analüüsi, sidusrühmade uuringut, 
dialoogi edendavaid kohtumisi ja konsultatsioone riikliku tasandi poliitikakujundajatega, Euroopa 
Toidupankade Föderatsiooni (FEBA) parimaid tavasid ja omandatud kogemusi ning erinevaid 



131

teavituskampaaniaid.
Hoolimata asjaolust, et ELil puudub pädevus toidupankade rajamiseks liikmesriikides, võib õige toidu 
ümberjaotamise raamistiku loomine ELis aidata liikmesriikidel võtta kasutusele erinevaid toidu 
ümberjaotamise programme, nagu toidupangad. Tulemused on näidanud, et need programmid avaldavad 
positiivset sotsiaal-majanduslikku mõju kohalikele kogukondadele, eelkõige ebasoodsamas olukorras 
inimestele, võideldes nälja ja alatoitlusega, luues töökohti ja parandades üksikisiku vastutustunnet. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Katseprojekti on muudetud, et keskenduda toidu ümberjaotamise poliitikale ELi tasandil, millega antakse 
liikmesriikide ametivõimudele vajalikud suunised ja vahendid, et käivitada erinevaid programme võitluseks 
toidu raiskamisega ning toidu ümberjaotamiseks kohalikul ja riiklikul tasandil. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1253 === S&D//7161 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — INTEGRATE: integreeritud strateegiate väljatöötamine krooniliste ja reumaatiliste 
haiguste jälgimiseks ja raviks: kvaliteedinäitajate ja patsiendi enda hinnangul põhinevate tulemuste roll 
lisaks arsti hinnangule haiguse aktiivsuse ja selle tekitatava kahju kohta

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Üldiselt valitseb seisukoht, et paljude krooniliste haiguste (nt diabeedi, südame-veresoonkonnahaiguste, 
neuroloogiliste häirete, reumaatiliste haiguste) kliiniline pilt on eri komponentide kombinatsiooni 
tulemus. Need komponendid on haiguse aktiivsus, haiguse enda või selle raviga kaasnev kahju, 
komorbiidsus, ravimite toksilisus ja viimase, kuid mitte vähemolulisema aspektina patsientide elukvaliteet 
ja neile põhjustatav haiguskoormus. Seetõttu nõuab krooniliste haiguste optimaalne ravi ja ohjamine 
nende aspektide omavahel ühendamist. 

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
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tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Strateegiate väljatöötamine kvaliteedinäitajate ja patsiendi enda hinnangul põhinevate tulemuste 
ühendamiseks arsti hinnanguga haiguse aktiivsuse, selle tekitatava kahju, komorbiidsuse ja ravimite 
toksilisuse kohta on seetõttu oluline selleks, et parandada krooniliste haiguste ravi ning luua uus ja 
majanduslikult jätkusuutlikum krooniliste haiguste ohjamise paradigma. 

Peamiste krooniliste haiguste seas võivad reumaatilised haigused olla krooniliste haiguste paradigmaatiliseks 
mudeliks, mõjutades suurt osa elanikkonnast ja erinevaid elanikkonnarühmi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1259 === S&D//7168 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 17 03 77 20
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Esmast ennetust käsitlevad kursused suurema rinnavähiriskiga piirkondades elavatele 
tüdrukutele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti peamine eesmärk on rinnavähi esmane ennetamine selliste piirkondade 
omavalitsusüksustes, kus saasteainete tase on erandlikel põhjustel kõrge – näiteks mürgiste jäätmete 
ebaseaduslikust ladestamisest põhjustatud pinnase ja vee reostuse, eriti suurt saastet tekitavate tehaste või 
keskkonda ohustava jäätmekäitlusega prügilate tõttu.
Tõendid näitavad, et neis piirkondades on kasvajate risk märkimisväärselt suurem kui n-ö tavalistes 
piirkondades, ning sellepärast on ravimite väljatöötamise ja vähiravi teadusuuringute edendamise kõrval 
äärmiselt tähtis ühtlasi levitada teadmisi ennetuse olulisuse kohta, eriti noorte naiste seas. Selles etapis 
saab ennetamine olla ilmselgelt palju tulemuslikum ning võib peatada vähi arenemise ohtlikusse 
staadiumisse.
Projekt on suunatud keskkooli viimases klassis ja ülikoolis õppivatele tüdrukutele ülalpool kirjeldatud 
piirkondades, mille puhul on tõestatud, et seal esineb statistiliselt keskmisest sagedamini kasvaja 
juhtumeid.
Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust kõikidest rinnavähki ennetada võivatest meetmetest ja 
teguritest. Põhitähelepanu tuleks pöörata teadmiste jagamisele selliste käitumis- ja eluviiside kohta, mis 
võivad suurendada kasvajate tekke ohtu, näiteks alkoholi või tubaka kuritarvitamine või valed 
toitumisharjumused. 
Kõige tähtsam on aga see, et projekt viiks tüdrukud kokku arstidega, kes selgitavad neile, mis on 
rinnavähk ja kuidas seda rindade iseseisva kontrollimise teel avastada. Iseseisev kontrollimine on 
praeguseni üks parimaid meetodeid vähi avastamiseks ja raviks varases staadiumis. Projekt toetaks seega 
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õppetunde, kus esinevad arstid ja eksperdid, kes neid teemasid selgitavad.
Ennetus ei ole ravi, kuid suurema riskiga piirkondades võib see olla väga tulemuslik ning vältida 
raskemaid ravimeetmeid ja päästa elusid.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Enamikul juhtudest on ennetus alati parim ravim haiguse vastu. Suurema rinnavähiohuga piirkondades võib 
iseseisev kontroll päästa elu, kui seda tüdrukutele juba varakult õpetada. Komisjonil puuduvad hetkel 
meetmed taolise inimeste või piirkondade erisihtrühmaga tegelemiseks ning sellepärast on oluline 
asjaomased meetmed välja töötada Euroopa rinnavähialase algatuse raames.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4148 === BUDG/4148 ===

esitaja(d): Victor Negrescu, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 04 01 — Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

Muuta rubriiki ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 174 000 000 160 340 000

Reserv

Kogusumma 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 174 000 000 160 340 000

Rubriik:
Kodu- ja metsloomadeLoomade parema tervisliku seisundi ja kõigi loomade kaitseloomakaitse kõrge 
taseme tagamine ELisliidus

Märkused:
Pärast lõiku:

See hõlmab rahalist abi järgmistele valdkondadele:
Muuta teksti järgmiselt:

– suu- ja sõrataudi antigeenide ostmine, säilitamine ja valmistamine;
– markervaktsiinide või selliste testide väljatöötamine, mis võimaldavad eristada haigeid ja vaktsineeritud 

loomi.

– Raha eraldatakse hävimisohus liikide kaitsmise projektidele ning projektidele nende liikide 
kasvatamiseks ja paljundamiseks vangistuses, eesmärgiga nad taasasustada looduslikku keskkonda.

Põhjendus:
Koduloomade tervise strateegia ja tegevuskava eesmärgid on täpselt määratletud ja nende kohaldamine toob 
kasu ELile ja selle kodanikele. Samas ei tohi me unustada hävimisohus olevaid metsloomi. Eelarverealt 
tuleks eraldada raha ka sellele valdkonnale.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4624 === BUDG/4624 ===

esitaja(d): João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 
Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 01 — Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000 180 000 000 160 340 000

Reserv

Kogusumma 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000 180 000 000 160 340 000

Põhjendus:
ELi rahaline abi võimaldab kiirendada loomahaiguste likvideerimist või kontrolli, lisades raha riiklikele 
rahalistele vahenditele. Suurem osa neist haigustest on inimesele edasi kanduvad zoonoosid. Rahastamise 
puudujäägid võivad põhjustada tõsiseid rahvatervise probleeme.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 421 === ENVI/6124 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 01 — Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Reserv

Kogusumma 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4625 === BUDG/4625 ===

esitaja(d): Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 
Urbán Crespo

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 02 — Taimedele kahjulike organismide õigeaegne avastamine ja nende likvideerimine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Reserv

Kogusumma 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Märkused:
Muuta teksti järgmiselt:

Assigneeringust kaetakse ennetusmeetmed, millega võideldakse põllu- ja aiakultuure, metsi, metsa 
ökosüsteeme ja maastikkeaiakultuure ning metsi ja maastikku ohustavate kahjurite ja haiguse (nt männi 
nematood) vastu.  See hõlmab ka ELi toetustliidu panust põllumajanduse erimeetmeteks liidu 
äärepoolseimates piirkondades.erimeetmetesse liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks.

Põhjendus:
Assigneeringust kaetakse meetmed, millega võideldakse paljusid metsa ökosüsteeme mõjutavate ohtude, sh 
invasiivsete võõrliikide ja haiguste (nt männi nematood) vastu. Assigneering hõlmab ka ELi toetuse 
põllumajanduse erimeetmeteks liidu äärepoolseimates piirkondades, kus sellistel haigustel on rängem ja 
kestvam mõju kohalikule ning piirkondlikule majandusele. Seetõttu tuleb suurendada kulukohususte ja 
maksete assigneeringuid.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 422 === ENVI/6125 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 17 04 02 — Taimedele kahjulike organismide õigeaegne avastamine ja nende likvideerimine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000
Reserv

Kogusumma 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1085 === GUE//7325 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 02 — Taimedele kahjulike organismide õigeaegne avastamine ja nende likvideerimine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Reserv

Kogusumma 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Märkused:
Muuta teksti järgmiselt:

Assigneeringust kaetakse ennetusmeetmed, millega võideldakse põllu- ja aiakultuure, metsi, metsa 
ökosüsteeme ja maastikkeaiakultuure ning metsi ja maastikku ohustavate kahjurite ja haiguse (nt männi 
nematood) vastu.  See hõlmab ka ELi toetustliidu panust põllumajanduse erimeetmeteks liidu 
äärepoolseimates piirkondades.erimeetmetesse liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks.

Põhjendus:
Assigneeringust kaetakse meetmed, millega võideldakse paljusid metsa ökosüsteeme mõjutavate ohtude, sh 
invasiivsete võõrliikide ja haiguste (nt männi nematood) vastu. Assigneering hõlmab ka ELi toetuse 
põllumajanduse erimeetmeteks liidu äärepoolseimates piirkondades, kus sellistel haigustel on rängem ja 
kestvam mõju kohalikule ning piirkondlikule majandusele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4060 === BUDG/4060 ===

esitaja(d): Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 03 — Tulemusliku, tõhusa ja usaldusväärse kontrolli tagamine

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 47 401 000 51 250 000

Reserv

Kogusumma 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 47 401 000 51 250 000

Märkused:
Pärast loetelu lõpetades:

– koera- ja kassinahkade ebaseadusliku impordi vastu võitlemise meetmed.
Lisada järgmine tekst:

See assigneering on mõeldud ka meetmeteks, mis takistavad kloonitud loomade ja nende järeltulijate ning 
kloonitud loomadest ja nende järeltulijatest saadud toodete importi.

Põhjendus:
Loomade kloonimine on ELis keelustatud ning kloonitud loomade ja nende järeltulijate ning kloonitud 
loomadest ja nende järeltulijatest saadud toodete importi tuleks takistada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
põllumajanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni 25. juuni 2015. aasta seisukohaga. Nende loomade ja 
toodete impordi takistamiseks tuleb luua jälgimissüsteem.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 423 === ENVI/6126 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 03 — Tulemusliku, tõhusa ja usaldusväärse kontrolli tagamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Reserv

Kogusumma 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4626 === BUDG/4626 ===

esitaja(d): João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 04 — Taime- ja loomatervisega seotud erakorraliste meetmete rahastamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Reserv

Kogusumma 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Teatavate loomahaiguste puhkemine liidus võib avaldada .......... liidu vahendeid selliste haigustega 
võitlemiseks.

Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on mõeldud meetmete rahastamiseks,Assigneeringust kaetakse ravimeetmed, millega 
võideldakse põllu- ja aiakultuure, metsi ja maastikku ohustavate kahjurite ja haiguste, eritisealhulgas
invasiivsete võõrliikide ja haiguste (nt männi nematood) leviku vastu, mis muutubmuutuvad üha 
sagedasemaks ja omab tõsist kestvat mõju, eriti piiratud rahaliste vahenditega suure riskiga liikmesriikides 
ja äärepoolseimates piirkondades.levivad üha laiemalt.

Põhjendus:
Assigneeringu kavandatud suurendamine on mõeldud meetmete rahastamiseks, millega võideldakse loomi ja 
arvukaid metsa ökosüsteemi ohustavate nähtuste vastu. Assigneering on mõeldud ka põllumajanduse 
erimeetmete tugevdamiseks liidu äärepoolseimates piirkondades ja piiratud rahaliste vahenditega suure 
riskiga liikmesriikides, kus sellistel haigustel on rängem ja kestvam mõju kohalikule ning piirkondlikule 
majandusele.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 426 === ENVI/6129 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 04 — Taime- ja loomatervisega seotud erakorraliste meetmete rahastamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Reserv

Kogusumma 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1087 === GUE//7327 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 04 — Taime- ja loomatervisega seotud erakorraliste meetmete rahastamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Reserv

Kogusumma 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Märkused:
Pärast lõiku:

Teatavate loomahaiguste puhkemine liidus võib avaldada .......... liidu vahendeid selliste haigustega 
võitlemiseks.

Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on mõeldud meetmete rahastamiseks,Assigneeringust kaetakse ravimeetmed, millega 
võideldakse põllu- ja aiakultuure, metsi ja maastikku ohustavate kahjurite ja haiguste, eritisealhulgas
invasiivsete võõrliikide ja haiguste (nt männi nematood) leviku vastu, mis muutubmuutuvad üha 
sagedasemaks ja omab tõsist kestvat mõju, eelkõige piiratud rahaliste vahenditega suure riskiga 
liikmesriikides ja äärepoolseimates piirkondades.levivad üha laiemalt.

Põhjendus:
Assigneeringu kavandatud suurendamine on mõeldud meetmete rahastamiseks, millega võideldakse loomi ja 
arvukaid metsa ökosüsteeme ohustavate nähtuste vastu. Assigneering on mõeldud ka põllumajanduse 
erimeetmete tugevdamiseks liidu äärepoolseimates piirkondades ja piiratud rahaliste vahenditega suure 
riskiga liikmesriikides, kus sellistel haigustel on rängem ja kestvam mõju kohalikule ning piirkondlikule 
majandusele.



139

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 424 === ENVI/6127 ===

esitaja(d): Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 17 04 10 — Osamaksed, mis on seotud rahvusvaheliste lepingutega ja kuulumisega 
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse toiduohutuse, loomatervishoiu, loomade heaolu ja taimetervise 
valdkonnas

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Reserv

Kogusumma 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4505 === BUDG/4505 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, 
Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 04 01 — Sisejulgeolekufondi toetuskulud 

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud Sisejulgeolekufondist vastavalt määruse (EL) nr 513/2014 artiklile 9 ja määruse 
(EL) nr 515/2014 artiklile 16 makstud tehnilise abi kulude katteks. Sellest võib katta kulusid, mis on seotud 
teadusuuringute, ekspertide kohtumiste, teavitamismeetmete ja trükistega, millel on otsene seos käesoleva 
punktiga hõlmatud programmi või meetmete eesmärgi saavutamisega, samuti kõikide muude selliste kulude 
katmiseks, mis on seotud tehnilise ja haldusabiga ega hõlma komisjoni tellimusel riigiasutustele ühekordsete 
teenuse osutamise lepingutega pandud ülesandeid.

Assigneeringut võib eelkõige kasutada järgmiste kulude katteks:
– toetuskulud (abi projekti ettevalmistamisel ja hindamisel, auditeerimine, pettuse avastamise ja 

ennetamise meetmed, määratud asutustele ja toetusesaajatele mõeldud konverentsid, seminarid, 
töörühmad ja muud määruste (EL) nr 513/2014 ja (EL) nr 515/2014 ning nendega seotud erimääruste 
rakendamisega seotud ühised teavitamis- ja koolitusmeetmed ning kirjalik tõlge);
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– meetmed, mis hõlmavad teabe levitamist, võrgustike loomise toetamist, kommunikatsiooni, teadlikkuse 
parandamist ja koostöö edendamist ning kogemuste vahetamist, sealhulgas kolmandate riikidega; 

– ettevõtjate teavitamine liidu poliitilistest prioriteetidest, tingimusel et need on seotud määruste (EL) nr 
513/2014 ja (EL) nr 515/2014 ning nendega seotud erimääruste üldeesmärkidega;

– juhtimiseks, järelevalveks, auditeerimiseks, kontrollimiseks ja hindamiseks kasutatavate 
arvutisüsteemide paigaldamine, ajakohastamine, kasutamine ning omavahel ühendamine;

– ühise hindamis- ja järelevalveraamistiku kavandamine ning samuti näitajate süsteemi kavandamine, 
võttes vajaduse korral arvesse siseriiklikke näitajaid;

– hindamine, sealhulgas hindamismeetodite ja hindamistavade kohta teabe vahetamise meetmed, ühise 
hindamis- ja järelevalveraamistiku väljatöötamine, eksperdiaruanded, statistika ja uuringud; 

– määruste (EL) nr 513/2014 ja (EL) nr 515/2014 ning nendega seotud erimääruste tõhusa halduse 
institutsioonilise tugevdamise ja haldusvõimekuse suurendamise toetamine; 

– määruste (EL) nr 513/2014 ja (EL) nr 515/2014 ning nendega seotud erimääruste analüüsi, halduse, 
järelevalve, teabevahetuse ja rakendamisega seotud meetmed ning kontrollisüsteemide ja tehnilise ja 
haldusabi rakendamisega seotud meetmed.

Vastavalt Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja 
Liechtensteini Vürstiriigi vahel sõlmitavale lepingule (mis käsitleb 2014.–2020. aastaks loodud 
Sisejulgeolekufondi välispiiride rahastamisvahendi lisaeeskirju) võib komisjon kasutada lepinguga ühinenud 
riikide maksetest laekunud vahendeid, et katta koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajate halduskulud, mis 
on vajalikud lepingu täitmiseks kõnealuste riikide poolt, kuni lepingus sätestatavas ulatuses.

Põhjendus:
Sisejulgeolekufondi tegevus tuleks lõpetada, kuna sellega soodustatakse rändeküsimuse edasist 
militariseerimist, edendatakse kaitsemeetmeid pagulaste vastu ning nende vastuvõtmisest keeldumist ja 
tagasisaatmist. Sellega ühendatakse veelgi enam sise- ja välisjulgeolek. Rahalised vahendid tuleb jagada 
ümber rangelt tsiviilkasutuseks, muu hulgas rände peapõhjustega võitlemiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1074 === GUE//7314 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 04 01 — Sisejulgeolekufondi toetuskulud 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Põhjendus:
Sisejulgeolekufondi tegevus tuleks lõpetada, kuna sellega soodustatakse rändeküsimuse edasist 
militariseerimist ja edendatakse kaitsemeetmeid pagulaste vastu ning nende vastuvõtmisest keeldumist ja 
tõrjumist. Sellega ühendatakse veelgi enam sise- ja välisjulgeolek. Rahalised vahendid tuleb jagada ümber 
rangelt tsiviilkasutuseks, muu hulgas rände peapõhjusega võitlemiseks

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4506 === BUDG/4506 ===
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esitaja(d): Marisa Matias

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 04 02 — Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi toetuskulud 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250

Reserv

Kogusumma 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250

Põhjendus:
Assigneering on ette nähtud selleks, et rahastada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tehnilise abi 
meetmeid, mis on sätestatud määruse (EL) nr 514/2014 artiklis 9. Arvestades praegust olukorda ja selle 
teemaga seotud probleeme, on toetust selles küsimuses vaja kindlasti suurendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1075 === GUE//7315 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 04 02 — Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi toetuskulud 

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000

Reserv

Kogusumma 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000

Põhjendus:
Praegust olukorda arvesse võttes tuleb Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi antavat tehnilist abi 
suurendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4503 === BUDG/4503 ===

esitaja(d): João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 04 03 — Programmi „Kodanike Euroopa” toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600
Reserv

Kogusumma 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600

Põhjendus:
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Programmis ei keskenduta ELi kõige tähtsamatele aktuaalsetele teemadele. Lähenemisviisi on vaja muuta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 80 === CULT/5849 ===

esitaja(d): Kultuuri- ja hariduskomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 04 03 — Programmi „Kodanike Euroopa” toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000
Reserv

Kogusumma 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 486 === LIBE/5946 ===

esitaja(d): Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 04 03 — Programmi „Kodanike Euroopa” toetuskulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000
Reserv

Kogusumma 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 487 === LIBE/5947 ===

esitaja(d): Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 04 04 — Õigusprogrammi toetuskulud — Uimastitevastane võitlus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 04 04 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000
Reserv

Kogusumma 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000
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Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4214 === BUDG/4214 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 05 01 — Kulud seoses ametnike ja ajutiste teenistujatega, kes täidavad teadus- ja 
innovatsiooniprogramme — „Horisont 2020”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670
Reserv

Kogusumma 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 215 === ITRE/5286 ===

esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 01 05 01 — Kulud seoses ametnike ja ajutiste teenistujatega, kes täidavad teadus- ja 
innovatsiooniprogramme — „Horisont 2020”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533

Reserv

Kogusumma 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4215 === BUDG/4215 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 05 02 — Koosseisuvälised töötajad, kes täidavad teadus- ja innovatsiooniprogramme —
„Horisont 2020”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 05 02 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750
Reserv

Kogusumma 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4216 === BUDG/4216 ===

esitaja(d): Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe De 
Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 05 03 — Muud juhtimiskulud, mis on seotud teadus- ja innovatsiooniprogrammidega —
„Horisont 2020”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 05 03 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103
Reserv

Kogusumma 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103

Põhjendus:
Nende muudatusettepanekutega tehakse ettepanek paigutada programmi „Horisont 2020” assigneeringuid 
ümber Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamiseks, andes selleks kõigilt programmi 
„Horisont 2020” eelarveridadelt võrdse, 4,21 % suuruse panuse, selle asemel, et paigutada programmi 
„Horisont 2020” alla kuuluvatelt valitud eelarveridadelt ümber suuremas mahus assigneeringuid, nagu 
komisjon oma eelarveprojektis kavandas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4502 === BUDG/4502 ===

esitaja(d): João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 01 06 01 — Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus — Toetus programmist 
„Kodanike Euroopa”

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 01 06 01 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250
Reserv

Kogusumma 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250

Põhjendus:
Programmis ei keskenduta ELi kõige tähtsamatele aktuaalsetele teemadele. Lähenemisviisi on vaja muuta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4500 === BUDG/4500 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 
Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 01 — Toetus piirihaldusele ja ühisele viisapoliitikale seadusliku reisimise hõlbustamiseks

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438
Reserv

Kogusumma 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Märkused:
Pärast lõiku:
Sisejulgeolekufond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:

Muuta teksti järgmiselt:
– tagada viisa kiire väljastamise poliitika,toetada ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist, 

osutada viisataotlejatele kvaliteetset teenust jateenust, tagada kolmandate riikide kodanike võrdne 
kohtlemine; kohtlemine ja tõkestada ebaseaduslikku sisserännet;

– luua turvalised ja seaduslikud rändeteed;toetada integreeritud piirihaldust, sealhulgas soodustades piiri 
haldamisega seotud meetmete edasist ühtlustamist kooskõlas liidu ühiste normidega ja teabe jagamise 
kaudu liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja Frontexi vahel, et tagada ühelt poolt välispiiride 
ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll ja kaitse, sealhulgas võideldes ebaseadusliku sisserändega, ja 
teiselt poolt välispiiride sujuv ületamine kooskõlas Schengeni acquis’ga, tagades samal ajal 
rahvusvahelise kaitse kättesaadavuse neile, kes seda vajavad, vastavalt kohustustele, mille liikmesriigid 
on võtnud inimõiguste valdkonnas, mis hõlmab ka tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, ning 
võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomaste inimeste eriomadusi ja sooaspekti.

– vahetada teavet liikmesriikide vahel ning tagada samal ajal rahvusvahelise kaitse kättesaadavus seda 
vajavatele isikutele vastavalt liikmesriikide kohustustele inimõiguste valdkonnas, sh vastavalt tagasi-
ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttele ning võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomaste isikute eripära 
ja soolist mõõdet.
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Pärast lõiku:
Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud liikmesriikide .......... meetmetega, eelkõige kulud, mis on 
seotud järgmisega:

Muuta teksti järgmiselt:

– infrastruktuur, ehitised ja süsteemid, mis on vajalikud piiripunktides ja piiripunktidevahelise järelevalve 
jaoks, et ennetada rahvusvahelisthoida ära ja tõkestada ebaseaduslikku piirületust, ebaseaduslikku 
sisserännet ja piiriülest kuritegevust ning tagada tõrgeteta reisijatevood turvaliste ja seaduslike 
rändeteede loomise abil;reisijatevood;

– tõhusaks piirikontrolliks ja isikute tuvastamiseks vajalik varustus, transpordivahendid ja sidesüsteemid, 
mis on vajalikud tulemuslikuks ja turvaliseks piirikontrolliks;sidesüsteemid;

– IT- ja sidesüsteemid piiriüleste rändevoogude tõhusaks juhtimiseks, sh investeeringud olemasolevatesse 
ja tulevastesse süsteemidesse; 

– viisade kiiremaks väljastamiseksviisataotluste menetlemiseks ja konsulaarkoostööks vajalik 
infrastruktuur, ehitised, side- ja IT-süsteemid ningja varustus janing muud viisataotlejatele pakutavate 
teenuste kvaliteedi parandamisele suunatud meetmed; 

– varustuse ja süsteemide kasutamise alane koolitus ja kvaliteedijuhtimisstandardite edendamine ning 
piirivalvurite koolitamine, sealhulgas vajaduse korral kolmandates riikides, seoses nende valve-, 
nõustamis- ja kontrolliülesannete täitmisega rahvusvahelist inimõigustealast õigust järgidesinimõigusi 
käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide, sh inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ohvrite tuvastamise valdkonnas, võttes arvesse sootundlikku lähenemisviisi arvesse võttes 
ning muu hulgas ka seoses inimkaubanduse ohvrite tuvastamisega;lähenemisviisi;

– sisserände kontaktametnike ja dokumendinõustajate lähetamine kolmandatesse riikidesse ja piirivalvurite 
vahetus ning lähetamine liikmesriikide vahel või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel; 

– uuringud, koolitus, katseprojektid ja muud meetmed välispiiridel määruse (EL) nr 515/2014 artikli 3 
lõikes 3 osutatud integreeritud haldussüsteemi järkjärguliseks rakendamiseks, sh meetmed, mille 
eesmärk on soodustada ametkondadevahelist koostööd kas liikmesriikides või nende vahel, ning 
meetmed, mis on seotud piirihaldussüsteemide koostalitlusvõime ja ühtlustamisega;

– uuringud, katseprojektid ja meetmed liikmesriikidevahelisemeetmed, mille eesmärgiks on rakendada 
liikmesriikide ja liidu ametite vahelise operatiivkoostöö tulemuselpõhjal koostatud soovituste, 
tegevusstandardite ja parimate tavade rakendamiseks.soovitusi, tegevusstandardeid ja parimaid tavasid.

Pärast lõiku:
Assigneeringust kaetakse ka kulusid, mis on seotud .......... meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud 
järgmisega:

Muuta teksti järgmiselt:

– infosüsteemid, abivahendid või varustus teabe levitamiseks liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel; 
– liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise operatiivkoostööga seotud meetmed, sealhulgas 

ühisoperatsioonid; 

– projektid kolmandates riikides, mille eesmärk on parandada valvesüsteeme, et tagada koostöö 
Eurosuriga;

– uuringud, seminarid, õpikojad, konverentsid, koolitus ja katseprojektid kolmandatele riikidele 
sihtotstarbeliste tehniliste ja operatiivtööalaste eriteadmiste andmiseks;

– u u r i n g u d ,  seminarid, õpikojad, konverentsid, koolitus, varustus ja katseprojektid 
liikmesriikidevaheliseliikmesriikide ja liidu ametite vahel kolmandates riikides tehtava operatiivkoostöö 
tulemusel koostatud erisoovituste, rakendusstandardite ja parimateheade tavade rakendamiseks.

Pärast lõiku:
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Komisjoni algatusel võib assigneeringut kasutada ka .......... Rahastamiskõlblikud on sellised meetmed, mille 
eesmärk on:

Muuta teksti järgmiselt:
– toetada ettevalmistavaid,ettevalmistus-, järelevalve-, haldus- ja tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud 

välispiiride ja viisapoliitika rakendamiseks;rakendamiseks, sealhulgas Schengeni ala haldamise 
tugevdamiseks, töötades välja nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1053/2013, millega 
kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja 
tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni 
hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013, lk 27), kehtestatud hindamismehhanismi 
Schengeni acquis’ ja Schengeni piirieeskirjade kohaldamise ja eelkõige kohapealsetes kontrollkäikudes 
osalevate komisjoni ja liikmesriikide ekspertide lähetuskulude kontrollimiseks, ja seda rakendades;

– saada liikmesriikides ja kolmandates riikides valitsevast olukorrast süvendatud teadmisi ja mõista seda 
paremini tegevuspõhimõtete analüüsimise, hindamise ja nende rakendamise põhjaliku järelevalve abil; 

– toetada statistiliste vahendite, sh ühiste statistiliste vahendite, ja meetodite ning ühiste näitajate 
arendamist;

– toetada liidu õiguse ja liidu poliitikaeesmärkide rakendamist ja järelevalvet liikmesriikides ning hinnata 
nende tõhusust ja mõju, muu hulgas seoses inimõiguste ja põhivabaduste austamisega selle vahendi 
kohaldamisalas; 

– soodustada erinevate sidusrühmade Euroopa tasandil võrgustikuna töötamise, vastastikuse õppimise ning 
parimate lahenduste kindlakstegemist ja tutvustamist;

– edendada projekte piirihaldusega seotud meetmete edasiseks ühtlustamiseks ja koostalitlusvõime 
saavutamiseks vastavalt liidu ühistele standarditele, et töötada välja Euroopa integreeritud 
piirihaldussüsteem;

– suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust ELi poliitikast ja eesmärkidest, sealhulgas liidu 
poliitiliste prioriteetide propageerimine; 

– suurendada Euroopa tasandi võrgustike suutlikkust, et hinnata, edendada, toetada ja jätkuvalt edasi 
arendada liidu tegevuspõhimõtteid ja eesmärke;

– eelkõige toetada uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja uusi meetodeid ja/või tehnoloogiaid, 
mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige teadusprojektide katsetamist ja valideerimist 
käsitlevad projektid; 

– toetada kolmandate riikidega seotud ja neis rakendatavaid meetmeid, nagu on ette nähtud määruse (EL) 
nr 1053/2013 artikli 4 lõikes 2;

– teadlikkuse parandamise ja teavitamise meetmed liidu siseküsimustega seotud poliitika, prioriteetide ja 
saavutuste alal.

Pärast lõiku:
Assigneeringust kaetakse ka rahaline abi kiireloomuliste .......... kohaselt ületada ühe või mitme liikmesriigi 
välispiiri.

Kustutada järgmine tekst:

Assigneeringust kaetakse komisjoni ja liikmesriikide ekspertide kulud, mis tekivad Schengeni acquis’ 
kohaldamisega seotud kohapealsete kontrollkäikude ajal (reisi- ja majutuskulud). Nendele kuludele tuleb 
lisada kohapealseks hindamiseks ning selle ettevalmistamiseks ja järelmeetmeteks vajatavad vahendid ja 
varustus.

Põhjendus:
Inimesi, kes riskivad oma eluga niisuguste elamistingimuste otsimisel, mis nende endi riigis puuduvad, seda 
sageli ebastabiilsuse tõttu, millega on seotud ka EL ja mille eest EL ka teataval määral vastutust kannab, 
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tuleks toetada ning mitte neid taga kiusata ega kurjategijatena kohelda.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4501 === BUDG/4501 ===

esitaja(d): João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 01 — Toetus piirihaldusele ja ühisele viisapoliitikale seadusliku reisimise hõlbustamiseks

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m.
Reserv

Kogusumma 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m.

Märkused:
Muuta teksti järgmiselt:
Jätta välja järgmine eelarverida: 18 02 01 01Sisejulgeolekufond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide 
saavutamist:

Kustutada järgmine tekst:

– toetada ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist, osutada viisataotlejatele kvaliteetset 
teenust, tagada kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine ja tõkestada ebaseaduslikku sisserännet;

– toetada integreeritud piirihaldust, sealhulgas soodustades piiri haldamisega seotud meetmete edasist 
ühtlustamist kooskõlas liidu ühiste normidega ja teabe jagamise kaudu liikmesriikide vahel ning 
liikmesriikide ja Frontexi vahel, et tagada ühelt poolt välispiiride ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll 
ja kaitse, sealhulgas võideldes ebaseadusliku sisserändega, ja teiselt poolt välispiiride sujuv ületamine 
kooskõlas Schengeni acquis’ga, tagades samal ajal rahvusvahelise kaitse kättesaadavuse neile, kes seda 
vajavad, vastavalt kohustustele, mille liikmesriigid on võtnud inimõiguste valdkonnas, mis hõlmab ka 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, ning võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomaste inimeste
eriomadusi ja sooaspekti.

Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud liikmesriikide poolt ja liikmesriikides võetavate meetmetega, 
eelkõige kulud, mis on seotud järgmisega: 

– infrastruktuur, ehitised ja süsteemid, mis on vajalikud piiripunktides ja piiripunktidevahelise järelevalve 
jaoks, et hoida ära ja tõkestada ebaseaduslikku piirületust, ebaseaduslikku sisserännet ja piiriülest 
kuritegevust ning tagada tõrgeteta reisijatevood;

– tõhusaks piirikontrolliks ja isikute tuvastamiseks vajalik varustus, transpordivahendid ja sidesüsteemid;

– IT- ja sidesüsteemid piiriüleste rändevoogude tõhusaks juhtimiseks, sh investeeringud olemasolevatesse 
ja tulevastesse süsteemidesse; 

– viisataotluste menetlemiseks ja konsulaarkoostööks vajalik infrastruktuur, ehitised, side- ja IT-süsteemid 
ja varustus ning muud viisataotlejatele pakutavate teenuste kvaliteedi parandamisele suunatud meetmed; 

– varustuse ja süsteemide kasutamise alane koolitus ja kvaliteedijuhtimisstandardite edendamine ning 
piirivalvurite koolitamine, sealhulgas vajaduse korral kolmandates riikides, seoses nende valve-, 
nõustamis- ja kontrolliülesannete täitmisega inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide, sh 
inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ohvrite tuvastamise valdkonnas, võttes 
arvesse sootundlikku lähenemisviisi;

– sisserände kontaktametnike ja dokumendinõustajate lähetamine kolmandatesse riikidesse ja piirivalvurite 
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vahetus ning lähetamine liikmesriikide vahel või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel; 

– uuringud, koolitus, katseprojektid ja muud meetmed välispiiridel määruse (EL) nr 515/2014 artikli 3 
lõikes 3 osutatud integreeritud haldussüsteemi järkjärguliseks rakendamiseks, sh meetmed, mille 
eesmärk on soodustada ametkondadevahelist koostööd kas liikmesriikides või nende vahel, ning 
meetmed, mis on seotud piirihaldussüsteemide koostalitlusvõime ja ühtlustamisega;

– uuringud, katseprojektid ja meetmed, mille eesmärgiks on rakendada liikmesriikide ja liidu ametite 
vahelise operatiivkoostöö põhjal koostatud soovitusi, tegevusstandardeid ja parimaid tavasid.

Assigneeringust kaetakse ka kulusid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega: 

– infosüsteemid, abivahendid või varustus teabe levitamiseks liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel; 

– liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelise operatiivkoostööga seotud meetmed, sealhulgas 
ühisoperatsioonid; 

– projektid kolmandates riikides, mille eesmärk on parandada valvesüsteeme, et tagada koostöö 
Eurosuriga;

– uuringud, seminarid, õpikojad, konverentsid, koolitus ja katseprojektid kolmandatele riikidele 
sihtotstarbeliste tehniliste ja operatiivtööalaste eriteadmiste andmiseks;

– uuringud, seminarid, õpikojad, konverentsid, koolitus, varustus ja katseprojektid liikmesriikide ja liidu 
ametite vahel kolmandates riikides tehtava operatiivkoostöö tulemusel koostatud erisoovituste, 
rakendusstandardite ja heade tavade rakendamiseks.

Assigneeringust kaetakse ka transiidiviisade eest saamata jäänud tulu ning transiiti hõlbustavate 
dokumentide (FTD) ja raudteetransiiti hõlbustavate dokumentide (FRTD) rakendamisest tulenev lisakulu 
vastavalt nõukogu 14. aprilli 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 693/2003, millega kehtestatakse transiiti 
hõlbustav eridokument (FTD), raudteetransiiti hõlbustav dokument (FRTD) ning muudetakse ühiseid 
konsulaarjuhiseid ja üldkäsiraamatut (ELT L 99, 17.4.2003, lk 8), ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta 
määrusele (EÜ) nr 694/2003 määrusega (EÜ) nr 693/2003 ettenähtud transiiti hõlbustavate dokumentide 
(FTD) ja raudteetransiiti hõlbustavate dokumentide (FRTD) ühtse vormi kohta (ELT L 99, 17.4.2003, lk 15).

Komisjoni algatusel võib assigneeringut kasutada ka selleks, et rahastada riikidevahelisi meetmeid ja liidu 
erihuvides võetavaid meetmeid. Rahastamiskõlblikud on sellised meetmed, mille eesmärk on: 

– toetada ettevalmistus-, järelevalve-, haldus- ja tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud välispiiride ja 
viisapoliitika rakendamiseks, sealhulgas Schengeni ala haldamise tugevdamiseks, töötades välja nõukogu 
7. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1053/2013, millega kehtestatakse hindamis- ja 
järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse kehtetuks 
täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja 
rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013, lk 27), kehtestatud hindamismehhanismi Schengeni acquis’ 
ja Schengeni piirieeskirjade kohaldamise ja eelkõige kohapealsetes kontrollkäikudes osalevate komisjoni 
ja liikmesriikide ekspertide lähetuskulude kontrollimiseks, ja seda rakendades; 

– saada liikmesriikides ja kolmandates riikides valitsevast olukorrast süvendatud teadmisi ja mõista seda 
paremini tegevuspõhimõtete analüüsimise, hindamise ja nende rakendamise põhjaliku järelevalve abil; 

– toetada statistiliste vahendite, sh ühiste statistiliste vahendite, ja meetodite ning ühiste näitajate 
arendamist;

– toetada liidu õiguse ja liidu poliitikaeesmärkide rakendamist ja järelevalvet liikmesriikides ning hinnata 
nende tõhusust ja mõju, muu hulgas seoses inimõiguste ja põhivabaduste austamisega selle vahendi 
kohaldamisalas; 

– soodustada erinevate sidusrühmade Euroopa tasandil võrgustikuna töötamise, vastastikuse õppimise ning 
parimate lahenduste kindlakstegemist ja tutvustamist;

– edendada projekte piirihaldusega seotud meetmete edasiseks ühtlustamiseks ja koostalitlusvõime 
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saavutamiseks vastavalt liidu ühistele standarditele, et töötada välja Euroopa integreeritud 
piirihaldussüsteem;

– suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust ELi poliitikast ja eesmärkidest, sealhulgas liidu 
poliitiliste prioriteetide propageerimine; 

– suurendada Euroopa tasandi võrgustike suutlikkust, et hinnata, edendada, toetada ja jätkuvalt edasi 
arendada liidu tegevuspõhimõtteid ja eesmärke;

– eelkõige toetada uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja uusi meetodeid ja/või tehnoloogiaid, 
mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige teadusprojektide katsetamist ja valideerimist 
käsitlevad projektid; 

– toetada kolmandate riikidega seotud ja neis rakendatavaid meetmeid, nagu on ette nähtud määruse (EL) 
nr 1053/2013 artikli 4 lõikes 2;

– teadlikkuse parandamise ja teavitamise meetmed liidu siseküsimustega seotud poliitika, prioriteetide ja 
saavutuste alal.

Assigneeringust kaetakse ka rahaline abi kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks 
hädaolukorras. Hädaolukord on erakorraline ja kiireloomuline olukord, mille puhul suur või 
ebaproportsionaalne hulk kolmanda riigi kodanikke ületab või võib prognooside kohaselt ületada ühe või 
mitme liikmesriigi välispiiri.

Assigneeringust kaetakse komisjoni ja liikmesriikide ekspertide kulud, mis tekivad Schengeni acquis’ 
kohaldamisega seotud kohapealsete kontrollkäikude ajal (reisi- ja majutuskulud). Nendele kuludele tuleb 
lisada kohapealseks hindamiseks ning selle ettevalmistamiseks ja järelmeetmeteks vajatavad vahendid ja 
varustus.

Mis tahes tulu alusel, mis on laekunud Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini rahalisest osalusest ja 
kirjendatud tulude eelarvestuse punkti 6 3 1 3, võib avada täiendavaid assigneeringuid vastavalt
finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punktile e.

Põhjendus:
Need meetmed tuleks lõpetada, kuna fond soodustab rändeküsimuse edasist militariseerimist ja pagulaste 
vastuvõtmisest keeldumist ja nende tõrjumist. Need rahalised vahendid hõlmavad taristuid, hooneid ja 
piiriületuspunktide vahelisi seiresüsteeme ning paremaid seiresüsteeme, et tagada koostöö EUROSURiga. 
Rahalised vahendid tuleb jagada ümber rände ja konfliktide aluspõhjustega võitlemiseks ning pagulastele / 
varjupaigataotlejatele / sisserändajatele turvaliste ja seaduslike teede/marsruutide tagamiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 109 === FEMM/6014 ===

esitaja(d): Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 01 — Toetus piirihaldusele ja ühisele viisapoliitikale seadusliku reisimise hõlbustamiseks
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Reserv

Kogusumma 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Põhjendus:
Soo alusel liigitatud andmed võivad anda vajalikku teavet rändesuundumuste kohta, sh statistilist teavet 
inimkaubanduse ohvrite kohta. Sellised analüüsid võivad aidata töötada välja vajadustele paremini vastavaid 
poliitikameetmeid.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1076 === GUE//7316 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 02 01 01 — Toetus piirihaldusele ja ühisele viisapoliitikale seadusliku reisimise hõlbustamiseks

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Reserv

Kogusumma 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Märkused:
Pärast lõiku:

Sisejulgeolekufond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:
Muuta teksti järgmiselt:

– tagada viisa kiire andmise poliitika,toetada ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist, 
osutada viisataotlejatele kvaliteetset teenust jateenust, tagada kolmandate riikide kodanike võrdne 
kohtlemine; kohtlemine ja tõkestada ebaseaduslikku sisserännet;

– luua turvalised ja seaduslikud rändeteed;toetada integreeritud piirihaldust, sealhulgas soodustades piiri 
haldamisega seotud meetmete edasist ühtlustamist kooskõlas liidu ühiste normidega ja teabe jagamise 
kaudu liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja Frontexi vahel, et tagada ühelt poolt välispiiride 
ühetaoline ja kõrgetasemeline kontroll ja kaitse, sealhulgas võideldes ebaseadusliku sisserändega, ja 
teiselt poolt välispiiride sujuv ületamine kooskõlas Schengeni acquis’ga, tagades samal ajal 
rahvusvahelise kaitse kättesaadavuse neile, kes seda vajavad, vastavalt kohustustele, mille liikmesriigid 
on võtnud inimõiguste valdkonnas, mis hõlmab ka tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, ning 
võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomaste inimeste eriomadusi ja sooaspekti.

– vahetada teavet liikmesriikide vahel ning tagada samal ajal rahvusvahelise kaitse kättesaadavus neile, 
kes vajavad seda vastavalt liikmesriikide kohustustele inimõiguste valdkonnas, kaasa arvatud tagasi-
ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte, ning võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomaste isikute eripära 
ja soolist perspektiivi.

Pärast lõiku:

Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud liikmesriikide .......... meetmetega, eelkõige kulud, mis on 
seotud järgmisega:

Muuta teksti järgmiselt:
– infrastruktuur, ehitised ja süsteemid, mis on vajalikud piiripunktides ja piiripunktidevahelise järelevalve 

jaoks, et ennetada rahvusvahelisthoida ära ja tõkestada ebaseaduslikku piirületust, ebaseaduslikku 
sisserännet ja piiriülest kuritegevust ning tagada tõrgeteta reisijatevood turvaliste ja seaduslike 
rändeteede loomise abil;reisijatevood;

– tõhusaks piirikontrolliks ja isikute tuvastamiseks vajalik varustus, transpordivahendid ja sidesüsteemid, 
mis on vajalikud tulemuslikuks ja turvaliseks piirikontrolliks;sidesüsteemid;

– IT- ja sidesüsteemid piiriüleste rändevoogude tõhusaks juhtimiseks, sh investeeringud olemasolevatesse 
ja tulevastesse süsteemidesse; 

– viisade kiiremaks andmiseksviisataotluste menetlemiseks ja konsulaarkoostööks vajalik infrastruktuur, 
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ehitised, side- ja IT-süsteemid ningja varustus ning muud viisataotlejatele pakutavate teenuste kvaliteedi 
parandamisele suunatud meetmed; 

– varustuse ja süsteemide kasutamise alane koolitus ja kvaliteedijuhtimisstandardite edendamine ning 
piirivalvurite koolitamine, sealhulgas vajaduse korral kolmandates riikides, seoses nende valve-, 
nõustamis- ja kontrolliülesannete täitmisega rahvusvahelist inimõigustealast õigust järgidesinimõigusi 
käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide, sh inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ohvrite tuvastamise valdkonnas, võttes arvesse sootundlikku lähenemisviisi arvesse võttes, 
mille hulka kuulub ka inimkaubanduse ohvrite tuvastamine;lähenemisviisi;

– sisserände kontaktametnike ja dokumendinõustajate lähetamine kolmandatesse riikidesse ja piirivalvurite 
vahetus ning lähetamine liikmesriikide vahel või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel; 

– uuringud, koolitus, katseprojektid ja muud meetmed välispiiridel määruse (EL) nr 515/2014 artikli 3 
lõikes 3 osutatud integreeritud haldussüsteemi järkjärguliseks rakendamiseks, sh meetmed, mille 
eesmärk on soodustada ametkondadevahelist koostööd kas liikmesriikides või nende vahel, ning 
meetmed, mis on seotud piirihaldussüsteemide koostalitlusvõime ja ühtlustamisega;

– uuringud, katseprojektid ja meetmed liikmesriikidevahelisemeetmed, mille eesmärgiks on rakendada 
liikmesriikide ja liidu ametite vahelise operatiivkoostöö tulemuselpõhjal koostatud soovituste, 
tegevusstandardite ja parimate tavade rakendamiseks.soovitusi, tegevusstandardeid ja parimaid tavasid.

Pärast lõiku:

Komisjoni algatusel võib assigneeringut kasutada ka .......... Rahastamiskõlblikud on sellised meetmed, mille 
eesmärk on:

Muuta teksti järgmiselt:
– toetada ettevalmistavaid,ettevalmistus-, järelevalve-, haldus- ja tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud 

välispiiride ja viisapoliitika rakendamiseks;rakendamiseks, sealhulgas Schengeni ala haldamise 
tugevdamiseks, töötades välja nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1053/2013, millega 
kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja 
tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni 
hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013, lk 27), kehtestatud hindamismehhanismi 
Schengeni acquis’ ja Schengeni piirieeskirjade kohaldamise ja eelkõige kohapealsetes kontrollkäikudes 
osalevate komisjoni ja liikmesriikide ekspertide lähetuskulude kontrollimiseks, ja seda rakendades;

– saada liikmesriikides ja kolmandates riikides valitsevast olukorrast süvendatud teadmisi ja mõista seda 
paremini tegevuspõhimõtete analüüsimise, hindamise ja nende rakendamise põhjaliku järelevalve abil; 

– toetada statistiliste vahendite, sh ühiste statistiliste vahendite, ja meetodite ning ühiste näitajate 
arendamist;

– toetada liidu õiguse ja liidu poliitikaeesmärkide rakendamist ja järelevalvet liikmesriikides ning hinnata 
nende tõhusust ja mõju, muu hulgas seoses inimõiguste ja põhivabaduste austamisega selle vahendi 
kohaldamisalas; 

– soodustada erinevate sidusrühmade Euroopa tasandil võrgustikuna töötamise, vastastikuse õppimise ning 
parimate lahenduste kindlakstegemist ja tutvustamist;

– edendada projekte piirihaldusega seotud meetmete edasiseks ühtlustamiseks ja koostalitlusvõime 
saavutamiseks vastavalt liidu ühistele standarditele, et töötada välja Euroopa integreeritud 
piirihaldussüsteem;

– suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust ELi poliitikast ja eesmärkidest, sealhulgas liidu 
poliitiliste prioriteetide propageerimine; 

– suurendada Euroopa tasandi võrgustike suutlikkust, et hinnata, edendada, toetada ja jätkuvalt edasi 
arendada liidu tegevuspõhimõtteid ja eesmärke;

– eelkõige toetada uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja uusi meetodeid ja/või tehnoloogiaid, 
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mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige teadusprojektide katsetamist ja valideerimist 
käsitlevad projektid; 

– toetada kolmandate riikidega seotud ja neis rakendatavaid meetmeid, nagu on ette nähtud määruse (EL) 
nr 1053/2013 artikli 4 lõikes 2;

– teadlikkuse parandamise ja teavitamise meetmed liidu siseküsimustega seotud poliitika, prioriteetide ja 
saavutuste alal.

Pärast lõiku:
Assigneeringust kaetakse ka rahaline abi kiireloomuliste .......... kohaselt ületada ühe või mitme liikmesriigi 
välispiiri.

Muuta teksti järgmiselt:

.Assigneeringust kaetakse komisjoni ja liikmesriikide ekspertide kulud, mis tekivad Schengeni acquis’ 
kohaldamisega seotud kohapealsete kontrollkäikude ajal (reisi- ja majutuskulud). Nendele kuludele tuleb 
lisada kohapealseks hindamiseks ning selle ettevalmistamiseks ja järelmeetmeteks vajatavad vahendid ja 
varustus.

Põhjendus:
Inimesi, kes riskivad oma eluga niisuguste elamistingimuste otsimisel, mis nende endi riigis puuduvad, seda 
sageli ebastabiilsuse tõttu, millega on seotud ka EL ja mille eest EL ka teataval määral vastutust kannab, 
tuleks toetada ning mitte neid taga kiusata ega kurjategijatena kohelda.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4057 === BUDG/4057 ===

esitaja(d): Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Märkused:
Pärast lõiku:

Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud eelkõige liikmesriikide järgmiste meetmetega:
Muuta teksti järgmiselt:

– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, 
sealhulgas asjaomaste liidu asutuste, eelkõige Europoli ja Eurojusti vahel ja koos nendega, ühiste 
uurimisrühmade tegevuse ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja 
teabevahetust ja täiustatakse koostalitlusvõimelisi tehnoloogiaid;

– terrorismivastaste algatuste arendamine, et tagada asjakohane vastus tekkivatele ohtudele, muu 
hulgas ohtudele, mis on seotud kodumaise radikaliseerumisega (home-grown radicalization) ja 
välisvõitlejatega, kes on kas välismaal või tulemas või naasmas ühte või mitmesse liikmesriiki või 
kandidaatriiki;



154

– projektid, mis edendavad võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlust, vastastikust usaldust ja 
üksteiselt õppimist, oskusteabe, kogemuste ja parimate tavade väljaselgitamist, vahetamist ja levitamist, 
teabe jagamist, ühist teadlikkust olukorrast ja prognoose, situatsiooniplaneerimist ja koostalitlusvõimet;

– analüüsivad-, järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas uuringud ning ohu-, riski- ja mõjuhinnangud, 
mis põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks; 
– määruse (EL) nr 513/2014 eesmärkide saavutamist toetavate liidu ja riiklike IT-süsteemide omandamine 

ja hooldus ja/või IT-süsteemide ja tehniliste seadmete täiendav ajakohastamine, sh süsteemide 
ühilduvuse testimine, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja süsteemide, eelkõige 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade täiendav ajakohastamine, 
sealhulgas küberjulgeolekualase ja küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige 
küberkuritegevusevastase võitluse Euroopa keskusega;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe ja ühisõppused või -programmid;

– uute meetodite ja uue tehnoloogia kasutuselevõtmine, ülevõtmine, katsetamine ja valideerimine, 
sealhulgas liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide katseprojektid ja järelmeetmed.

Põhjendus:
On vaja arendada terrorismivastaseid algatusi, et asjakohaselt reageerida tekkivatele ohtudele, nagu 
kodumaine radikaliseerumine (home-grown radicalization) ja välisvõitlejad.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4497 === BUDG/4497 ===

esitaja(d): Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta arvnäitajaid ja selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000

Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000

Märkused:
Enne lõiku:

Fond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:
Lisada järgmine tekst:

Assigneeringu eesmärk on rahastada rahvusvahelise kaitse taotlejate ümberpaigutamist Kreekast ja 
Itaaliast teistesse liikmesriikidesse.

Põhjendus:
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi eri eelarveridade tükeldamine näib vajalik fondi läbipaistvuse 
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suurendamiseks. Kavandatav summa on komisjoni kavandatud 150 miljonist eurost 150 miljoni euro võrra 
suurem, et võtta arvesse saabuvate kaitset taotlevate isikute suuremat hulka ja vajadust nad kiiresti ümber 
paigutada. Eraldatav summa tuleb FRONTEXi eelarve ümberjaotamisest ja tagasisaatmise eelarverealt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4498 === BUDG/4498 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456
Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Märkused:
Pärast lõiku:
Fond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:

Lisada järgmine tekst:

— piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas terrorismi tõkestamine ja võitlus selle vastu 
ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja asjaomaste kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide tegevuse koordineerimise ja koostöö tugevdamine; 
— liikmesriikide ja liidu suutlikkuse suurendamine julgeolekuriskide tulemusliku juhtimise valdkonnas. 
Kustutada järgmine tekst:

– kuritegevuse tõkestamine, võitlus piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas 
terrorismiga, ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja muude riiklike ametiasutuste, sh Europoli ja 
muude asjaomaste liidu asutuste ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse 
koordineerimise ja koostöö tugevdamine;

– liikmesriikide ja liidu suutlikkuse suurendamine tõhusa julgeolekuriskide juhtimise ja kriisiohje 
eesmärgil ning valmisolek terroriaktideks ja muudeks julgeolekuga seotud intsidentideks ning inimeste ja 
elutähtsa infrastruktuuri kaitse nende eest. 

Pärast lõiku:

Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud eelkõige liikmesriikide järgmiste meetmetega:
Lisada järgmine tekst:

— meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja politseiabi koordineerimist ning mis tahes muid 
piiriüleseid ühisoperatsioone, samuti teabele juurdepääsu ja teabevahetust ning koostalitusvõimelisi 
tehnoloogiaid; 
— projektid, mis edendavad võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlust, vastastikust usaldust, 
mõistmist ja üksteiselt õppimist, oskusteabe, kogemuste ja parimate tavade väljaselgitamist, vahetamist ja 
levitamist, teabe jagamist, ühist teadlikkust olukorrast ja prognoose, situatsiooniplaneerimist ja 
koostalitlusvõimet;
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— analüüsi-, järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas teadusuuringud ning ohu-, riski- ja 
mõjuhinnangud, mis põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide 
ja algatustega, eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu;
— meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks; 
— määruse (EL) nr 513/2014 eesmärkide saavutamist toetavate liidu ja riiklike IT-süsteemide 
omandamine ja hooldus ja/või IT-süsteemide ja tehniliste seadmete täiendav ajakohastamine, sh 
süsteemide, turvaliste rajatiste, infrastruktuuride, nendega seotud hoonete ja süsteemide, eelkõige info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade ühilduvuse testimine;
— asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, 
sealhulgas keeleõpe ja ühisõppused või -programmid;
— uute meetodite ja uue tehnoloogia kasutusele võtmine, ülevõtmine, katsetamine ja valideerimine, 
sealhulgas liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide katseprojektid ja järelmeetmed.
Assigneeringust toetatakse ka meetmeid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:
— meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja politseiabi koordineerimist ning mis tahes muid 
piiriüleseid ühisoperatsioone, samuti teabele juurdepääsu ja teabevahetust ning koostalitusvõimelisi 
tehnoloogiaid;
— võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;
— asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine.
Kustutada järgmine tekst:

– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, 
sealhulgas asjaomaste liidu asutuste, eelkõige Europoli ja Eurojusti vahel ja koos nendega, ühiste 
uurimisrühmade tegevuse ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja 
teabevahetust ja täiustatakse koostalitlusvõimelisi tehnoloogiaid;

– projektid, mis edendavad võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlust, vastastikust usaldust ja 
üksteiselt õppimist, oskusteabe, kogemuste ja parimate tavade väljaselgitamist, vahetamist ja levitamist, 
teabe jagamist, ühist teadlikkust olukorrast ja prognoose, situatsiooniplaneerimist ja koostalitlusvõimet;

– analüüsivad-, järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas uuringud ning ohu-, riski- ja mõjuhinnangud, 
mis põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks; 
– määruse (EL) nr 513/2014 eesmärkide saavutamist toetavate liidu ja riiklike IT-süsteemide omandamine 

ja hooldus ja/või IT-süsteemide ja tehniliste seadmete täiendav ajakohastamine, sh süsteemide 
ühilduvuse testimine, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja süsteemide, eelkõige 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade täiendav ajakohastamine, 
sealhulgas küberjulgeolekualase ja küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige 
küberkuritegevusevastase võitluse Euroopa keskusega;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe ja ühisõppused või -programmid;

– uute meetodite ja uue tehnoloogia kasutuselevõtmine, ülevõtmine, katsetamine ja valideerimine, 
sealhulgas liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide katseprojektid ja järelmeetmed.

Assigneeringust kaetakse ka kulusid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:
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– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, 
sealhulgas ühiste uurimisrühmade tegevuse ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele 
juurdepääsu ja teabevahetust ja täiustatakse koostalitusvõimelisi tehnoloogiaid;

– võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine.
Pärast lõiku:

Komisjoni algatusel võib assigneeringut kasutada, .......... programmides, riski- ja ohuhinnangutes ning 
eelkõige toetama:

Lisada järgmine tekst:

— ettevalmistavaid, järelevalvealaseid, halduslikke ja tehnilisi meetmeid ning politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje meetmete rakendamiseks vajaliku 
hindamismehhanismi väljatöötamist;
— riikidevahelisi projekte, milles osalevad vähemalt kaks liikmesriiki või vähemalt üks liikmesriik ja üks 
kolmas riik;
— analüüsivaid, järelevalve- ja hindamismeetmeid, sealhulgas ohu-, riski- ja mõjuhinnanguid, mis 
põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu; 
— projekte, millega edendatakse võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlusi, vastastikust
usaldust, mõistmist ja õppimist, parimate tavade ja uuenduslike lähenemisviiside väljaselgitamist ja 
levitamist liidu tasandil, koolitus- ja vahetusprogramme;
— projekte, millega toetatakse metodoloogiliste, eelkõige statistiliste vahendite ja meetodite ja ühiste 
näitajate väljatöötamist;
— tehniliste seadmete, eksperditeadmiste, turvaliste rajatiste, infrastruktuuride, nendega seotud hoonete 
ja süsteemide, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade 
omandamist, hooldamist ja/või ajakohastamist liidu tasandil; 
— eriti uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja uusi meetodeid ja/või võetakse kasutusele uusi 
tehnoloogiaid, mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige projekte, mille eesmärk on 
katsetada ja valideerida liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide tulemusi;
— uuringuid ja katseprojekte.
Assigneeringust toetatakse ka meetmeid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:
— meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja politseiabi koordineerimist ning mis tahes muid 
piiriüleseid ühisoperatsioone, samuti teabele juurdepääsu ja teabevahetust ning koostalitusvõimelisi 
tehnoloogiaid;
— võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;
— tehniliste seadmete, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nende osade 
omandamine, hooldus ja/või täiendav ajakohastamine; 
— asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, 
sealhulgas keeleõpe;
— meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks;
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— ohu-, riski- ja mõjuhinnangud;
— uuringuid ja katseprojekte.
Kustutada järgmine tekst:
– ettevalmistavaid, järelevalvealaseid, halduslikke ja tehnilisi meetmeid ning politseikoostöö, kuritegevuse 

tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje meetmete rakendamiseks vajaliku 
hindamismehhanismi väljatöötamist;

– riikidevahelisi projekte, milles osalevad vähemalt kaks liikmesriiki või vähemalt üks liikmesriik ja üks 
kolmas riik;

– analüüsivaid-, järelevalve- ja hindamismeetmeid, sealhulgas ohu-, riski- ja mõjuhinnanguid, mis 
põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu, ning liidu õiguse ja 
liikmesriikides liidu poliitikaeesmärkide rakendamise järelevalve projekte; 

– projekte, millega edendatakse võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlusi, vastastikust usaldust, 
mõistmist ja õppimist, parimate tavade ja uuenduslike lähenemisviiside väljaselgitamist ja levitamist 
liidu tasandil, koolitus- ja vahetusprogramme;

– projekte, millega toetatakse metodoloogiliste, eelkõige statistiliste vahendite ja meetodite ja ühiste 
näitajate väljatöötamist;

– tehniliste seadmete, oskusteabe, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja 
süsteemide, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nende osade omandamist, 
hooldamist ja/või täiendavat ajakohastamist liidu tasandil, sealhulgas küberjulgeolekualase ja 
küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige küberkuritegevusevastase võitluse 
Euroopa keskusega; 

– projekte, millega suurendatakse sidusrühmade ja avalikkuse teadlikkust liidu poliitikast ja eesmärkidest, 
sealhulgas liidu poliitiliste prioriteetide propageerimine; 

– uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja ja/või rakendatakse uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, 
mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige projektid, mille eesmärk on katsetada ja 
valideerida liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide tulemusi;

– uuringuid ja katseprojekte;

– teadlikkuse parandamise ja teavitamise meetmed liidu siseküsimustega seotud poliitika, prioriteetide ja 
saavutuste alal.

Assigneeringust toetatakse ka meetmeid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:

– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutuste, ning kui see on asjakohane –
rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koordineerimist, sealhulgas ühiste uurimisrühmade tegevuse 
ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja teabevahetust ja täiustatakse 
koostalitusvõimelisi tehnoloogiaid;

– võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;

– tehniliste seadmete, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nende osade 
omandamine, hooldus ja/või täiendav ajakohastamine; 

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks;

– ohu-, riski- ja mõjuhinnangud;
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– uuringud ja katseprojektid.

Põhjendus:
Julgeoleku säilitamisega ELi liikmesriikide territooriumil ei saa õigustada niisuguste julgeolekumeetmete 
võtmist, mis hõlmavad sunnimeetmeid ja jälgimist, mis kahjustavad inimeste õigusi, vabadusi ja tagatisi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4499 === BUDG/4499 ===

esitaja(d): João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Fond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:
– kuritegevuse tõkestamine, võitlus piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas 

terrorismiga, ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja muude riiklike ametiasutuste, sh Europoli ja 
muude asjaomaste liidu asutuste ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse 
koordineerimise ja koostöö tugevdamine;

– liikmesriikide ja liidu suutlikkuse suurendamine tõhusa julgeolekuriskide juhtimise ja kriisiohje 
eesmärgil ning valmisolek terroriaktideks ja muudeks julgeolekuga seotud intsidentideks ning inimeste ja 
elutähtsa infrastruktuuri kaitse nende eest. 

Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud eelkõige liikmesriikide järgmiste meetmetega: 
– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, 

sealhulgas asjaomaste liidu asutuste, eelkõige Europoli ja Eurojusti vahel ja koos nendega, ühiste 
uurimisrühmade tegevuse ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja 
teabevahetust ja täiustatakse koostalitlusvõimelisi tehnoloogiaid;

– projektid, mis edendavad võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlust, vastastikust usaldust ja 
üksteiselt õppimist, oskusteabe, kogemuste ja parimate tavade väljaselgitamist, vahetamist ja levitamist, 
teabe jagamist, ühist teadlikkust olukorrast ja prognoose, situatsiooniplaneerimist ja koostalitlusvõimet;

– analüüsivad-, järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas uuringud ning ohu-, riski- ja mõjuhinnangud, 
mis põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks; 

– määruse (EL) nr 513/2014 eesmärkide saavutamist toetavate liidu ja riiklike IT-süsteemide omandamine 
ja hooldus ja/või IT-süsteemide ja tehniliste seadmete täiendav ajakohastamine, sh süsteemide 
ühilduvuse testimine, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja süsteemide, eelkõige 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade täiendav ajakohastamine, 
sealhulgas küberjulgeolekualase ja küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige 
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küberkuritegevusevastase võitluse Euroopa keskusega;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe ja ühisõppused või -programmid;

– uute meetodite ja uue tehnoloogia kasutuselevõtmine, ülevõtmine, katsetamine ja valideerimine, 
sealhulgas liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide katseprojektid ja järelmeetmed.

Assigneeringust kaetakse ka kulusid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:

– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, 
sealhulgas ühiste uurimisrühmade tegevuse ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele 
juurdepääsu ja teabevahetust ja täiustatakse koostalitusvõimelisi tehnoloogiaid;

– võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine.

Komisjoni algatusel võib assigneeringut kasutada, et rahastada riikidevahelisi meetmeid või liidu erihuvidele 
vastavaid meetmeid, mis on seotud määruse (EL) nr 513/2014 artiklis 3 osutatud üldiste, konkreetsete ja 
fondi toimimisega seotud eesmärkidega. Selleks et olla rahastamiskõlblikud, peavad liidu meetmed olema 
kooskõlas prioriteetide ja algatustega, mis on kindlaks määratud liidu tasandil, eelkõige nendega, mis on 
Euroopa Parlamendis ja nõukogus heaks kiidetud, asjaomastes liidu strateegiates, poliitikatsüklites, 
programmides, riski- ja ohuhinnangutes ning eelkõige toetama:

– ettevalmistavaid, järelevalvealaseid, halduslikke ja tehnilisi meetmeid ning politseikoostöö, kuritegevuse 
tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje meetmete rakendamiseks vajaliku 
hindamismehhanismi väljatöötamist;

– riikidevahelisi projekte, milles osalevad vähemalt kaks liikmesriiki või vähemalt üks liikmesriik ja üks 
kolmas riik;

– analüüsivaid-, järelevalve- ja hindamismeetmeid, sealhulgas ohu-, riski- ja mõjuhinnanguid, mis 
põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu, ning liidu õiguse ja 
liikmesriikides liidu poliitikaeesmärkide rakendamise järelevalve projekte; 

– projekte, millega edendatakse võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlusi, vastastikust usaldust, 
mõistmist ja õppimist, parimate tavade ja uuenduslike lähenemisviiside väljaselgitamist ja levitamist 
liidu tasandil, koolitus- ja vahetusprogramme;

– projekte, millega toetatakse metodoloogiliste, eelkõige statistiliste vahendite ja meetodite ja ühiste 
näitajate väljatöötamist;

– tehniliste seadmete, oskusteabe, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja 
süsteemide, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nende osade omandamist, 
hooldamist ja/või täiendavat ajakohastamist liidu tasandil, sealhulgas küberjulgeolekualase ja 
küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige küberkuritegevusevastase võitluse 
Euroopa keskusega; 

– projekte, millega suurendatakse sidusrühmade ja avalikkuse teadlikkust liidu poliitikast ja eesmärkidest, 
sealhulgas liidu poliitiliste prioriteetide propageerimine; 

– uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja ja/või rakendatakse uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, 
mida on võimalik teistes liikmesriikides üle võtta, eelkõige projektid, mille eesmärk on katsetada ja 
valideerida liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide tulemusi;

– uuringuid ja katseprojekte;
– teadlikkuse parandamise ja teavitamise meetmed liidu siseküsimustega seotud poliitika, prioriteetide ja 
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saavutuste alal.

Assigneeringust toetatakse ka meetmeid, mis on seotud kolmandates riikides ja kolmandate riikide poolt 
võetavate meetmetega, eelkõige kulusid, mis on seotud järgmisega:

– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja õiguskaitseasutuste, ning kui see on asjakohane –
rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koordineerimist, sealhulgas ühiste uurimisrühmade tegevuse 
ja muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja teabevahetust ja täiustatakse 
koostalitusvõimelisi tehnoloogiaid;

– võrgustike tegevus, vastastikune usaldus ja üksteiselt õppimine, oskusteabe, kogemuste ja parimate 
tavade väljaselgitamine, vahetamine ja levitamine, teabe jagamine, ühine teadlikkus olukorrast ja 
prognoosid, situatsiooniplaneerimine ja koostalitlusvõime;

– tehniliste seadmete, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nende osade 
omandamine, hooldus ja/või täiendav ajakohastamine; 

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks;
– ohu-, riski- ja mõjuhinnangud;

– uuringud ja katseprojektid.
Assigneeringut kasutatakse selleks, et anda rahalist abi kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks 
hädaolukordades. Hädaolukord on julgeolekuga seotud intsident või uus oht, mis avaldab või võib avaldada 
olulist negatiivset mõju ühe või mitme liikmesriigi elanike julgeolekule.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 513/2014, 16. aprill 2014, millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2007/125/JHA (ELT L 150, 20.5.2014, lk 93).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 514/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning 
kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted (ELT L 150, 20.5.2014, lk 112).

Põhjendus:
Sisejulgeolekufondi meetmed tuleks lõpetada, kuna fond soodustab rände valdkonna edasist 
militariseerimist, kaitset pagulaste vastu ning pagulaste vastuvõtmisest keeldumist ja tõrjumist. Peale selle 
on fondis ühendatud sise- ja välisjulgeolek ning eespool nimetatud meetmed, mis peaksid olema 
järelmeetmed liidu rahastatud julgeoleku-uuringute projektidele. Fondi vahendid tuleb jaotada ümber rangelt 
tsiviilotstarbel kasutamiseks, muu hulgas rände, radikaliseerumise ja terrorismi peapõhjustega võitlemiseks.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 661 === EFDD/7897 ===

esitaja(d): Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 19 262 544 157 555 064 100 000 000
Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 19 262 544 157 555 064 100 000 000

Põhjendus:
See on prioriteetne eelarverida, mida tuleks toetada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1077 === GUE//7317 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Punkt 18 02 01 02 — Piiriülese organiseeritud kuritegevuse tõkestamine ja sellise kuritegevuse vastu 
võitlemine ning julgeolekuriskide ja kriiside juhtimise ja ohjamise tõhustamine

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Reserv

Kogusumma 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Märkused:
Pärast lõiku:

Fond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:
Muuta teksti järgmiselt:

– kuritegevuse tõkestamine, võitlus piiriülese, raske ja organiseeritud kuritegevuse,kuritegevusega,
sealhulgas terrorismi tõkestamine ja võitlus selle vastuterrorismiga, ning liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja muude riiklike ametiasutuste, sh Europoli ja muude asjaomaste liidu asutuste ning
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse koordineerimise ja koostöö 
tugevdamine;

– liikmesriikide ja liidu suutlikkuse suurendamine tõhusa julgeolekuriskide tulemusliku juhtimise 
valdkonnas.ja kriisiohje eesmärgil ning valmisolek terroriaktideks ja muudeks julgeolekuga seotud 
intsidentideks ning inimeste ja elutähtsa infrastruktuuri kaitse nende eest.

Pärast lõiku:
Assigneeringust kaetakse kulud, mis on seotud eelkõige liikmesriikide järgmiste meetmetega:

Muuta teksti järgmiselt:
– meetmed, millega parandatakse politseikoostööd ja politseiabi koordineerimist ning mis tahes muid 

piiriüleseid ühisoperatsioone, samutiõiguskaitseasutustevahelist koordineerimist, sealhulgas asjaomaste 
liidu asutuste, eelkõige Europoli ja Eurojusti vahel ja koos nendega, ühiste uurimisrühmade tegevuse ja 
muude piiriüleste ühisoperatsioonide kaudu, ning teabele juurdepääsu ja teabevahetust ning 
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koostalitusvõimelisija täiustatakse koostalitlusvõimelisi tehnoloogiaid;

– projektid, mis edendavad võrgustike tegevust, avaliku ja erasektori partnerlust, vastastikust usaldust ja 
üksteiselt õppimist, oskusteabe, kogemuste ja parimate tavade väljaselgitamist, vahetamist ja levitamist, 
teabe jagamist, ühist teadlikkust olukorrast ja prognoose, situatsiooniplaneerimist ja koostalitlusvõimet;

– analüüsivad-, järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas uuringud ning ohu-, riski- ja mõjuhinnangud, 
mis põhinevad tõenditel ning on kooskõlas liidu tasandil kindlaks määratud prioriteetide ja algatustega, 
eelkõige nendega, mille on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu;

– meetmed teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamiseks ja vahetamiseks; 

– määruse (EL) nr 513/2014 eesmärkide saavutamist toetavate liidu ja riiklike IT-süsteemide omandamine 
ja hooldus ja/või IT-süsteemide ja tehniliste seadmete täiendav ajakohastamine, sh süsteemide 
ühilduvuse testimine, turvaliste rajatiste, infrastruktuuri, nendega seotud hoonete ja süsteemide, eelkõige 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemide ja nende osade täiendav ajakohastamine, 
sealhulgas küberjulgeolekualase ja küberkuritegevusevastase koostöö parandamiseks Euroopas, eelkõige 
küberkuritegevusevastase võitluse Euroopa keskusega;

– asjaomaste ametiasutuste töötajate ja ekspertide vahetamine, koolitamine ja väljaõpetamine, sealhulgas 
keeleõpe ja ühisõppused või -programmid;

– uute meetodite ja uue tehnoloogia kasutuselevõtmine, ülevõtmine, katsetamine ja valideerimine, 
sealhulgas liidu rahastatavate julgeolekualaste teadusprojektide katseprojektid ja järelmeetmed.

Põhjendus:
Julgeoleku säilitamine ELi liikmesriikide territooriumil ei saa õigustada niisuguste julgeolekumeetmete 
võtmist, mis hõlmavad sunnimeetmeid ja jälgimist, mis kahjustavad inimeste õigusi, vabadusi ja tagatisi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4627 === BUDG/4627 ===

esitaja(d): Marisa Matias, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio 
Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, João 
Ferreira, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Punkt 18 02 01 03 — Uute IT-süsteemide rajamine üle Euroopa Liidu välispiiri kulgevate rändevoogude 
juhtimise toetamiseks

Kustutada: 18 02 01 03

Põhjendus:
Oleme veendunud, et ei tohiks kulutada rohkem raha rändevoogude juhtimisega seotud uute IT süsteemide 
loomiseks, eriti kuna need süsteemid on osutunud põhiõiguste ja isegi tasuvuse seisukohast vastuoluliseks. 
Euroopa Komisjoni mõjuhinnangud ei ole näidanud tungivat sotsiaalset vajadust nende järele. Oleme 
seisukohal, et ELi eelarvest tuleks pigem rahastada väljapääsu paljudes ELi liikmesriikides praegu 
valitsevast sotsiaal- ja humanitaarkriisist.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1078 === GUE//7318 ===

esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Lisada: 18 02 01 04
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 04 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000
Reserv

Kogusumma 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Rubriik:
Liikmesriikide otsingu- ja päästeoperatsioonide toetamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Assigneeringu eesmärk on toetada liikmesriikide otsingu- ja päästeoperatsioone.

Põhjendus:
Arvukad surmajuhtumid Vahemerel, mis on tingitud sellest, et migrantidel ja pagulastel puuduvad turvalised 
ja seaduslikud liikumisteed Euroopasse, on näidanud, et EL peab kiiresti toetama liikmesriikide otsingu- ja 
päästeoperatsioone. Kuna FRONTEXil puuduvad volitused viia läbi ennetavaid otsingu- ja 
päästeoperatsioone, peaks ELi finantsabi minema otse liikmesriikide ametiasutustele, kes vastutavad 
otsingu- ja päästeoperatsioonide eest. See oleks asjakohasem ja tõhusam. Uus assigneering on võetud 
FRONTEXi eelarvest.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4496 === BUDG/4496 ===

esitaja(d): Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 18 02 01 04
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 04 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Reserv

Kogusumma 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Rubriik:
Liikmesriikide otsingu- ja päästeoperatsioonide toetamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Assigneeringu eesmärk on toetada liikmesriikide otsingu- ja päästeoperatsioone.

Põhjendus:
Arvukad surmajuhtumid Vahemerel, mis on tingitud sellest, et rändajatel ja pagulastel puuduvad turvalised 
ja seaduslikud liikumisteed Euroopasse, on näidanud, et EL peab kiiresti toetama liikmesriikide otsingu- ja 
päästeoperatsioone. Kuna FRONTEXil puuduvad volitused viia läbi ennetavaid otsingu- ja 
päästeoperatsioone, peaks ELi finantsabi minema otse liikmesriikide ametiasutustele, kes vastutavad 
otsingu- ja päästeoperatsioonide eest. See oleks asjakohasem ja tõhusam. Uus assigneering on võetud 
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FRONTEXi eelarvest.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 1143 === S&D//7046 ===

esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Lisada: 18 02 01 04
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 01 04 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma p.m. p.m.

Rubriik:
ELi otsingu- ja päästetegevuse fond

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide teostatava ja ELi tasandil koordineeritava otsingu- ja 
päästetegevuse rahastamiseks, eriti Vahemerel.

Põhjendus:
Raportöör on seisukohal, et komisjon peaks esitama seadusandliku ettepaneku ELi otsingu- ja 
päästetegevuse fondi loomiseks. Selle valdkonna konkreetseid probleeme arvestades tundub eriotstarbelise 
fondi loomine asjakohasem kui Frontexi eelarve jätkuv suurendamine. Ka võimaldaks eriotstarbeline fond 
rahastada erilaadsemaid operatsioone, mitte ainult Frontexi tegevust.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4364 === BUDG/4364 ===

esitaja(d): Petri Sarvamaa, Eelarvekomisjon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000

Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000

Põhjendus:
Arvestades suurenevat rändesurvet ELi piiridel, on rahastamist vaja suurendada.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4381 === BUDG/4381 ===

esitaja(d): João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Sofia 
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Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 
Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Assigneeringust kaetakse agentuuri personali- ja halduskulud (jaotised 1 ja 2) ning tööprogrammi täitmisega 
seotud tegevuskulud (jaotis 3).

Agentuur peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu tegevus- ja halduskuludevahelisest assigneeringute 
ümberpaigutamisest.

Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 20 tagasi makstud summad kujutavad 
endast sihtotstarbelist tulu (finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkt c), mis kantakse tulude koondarvestuse 
punkti 6 6 0 0. 

Tulu alusel, mis on laekunud Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini rahalisest osalusest ja kantud tulude 
eelarvestuse punkti 6 3 1 3, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 
lõike 2 punktidele e–g.

Agentuuri ametikohtade loetelu on esitatud käesoleva jao lisas „Töötajad”.
Euroopa Liidu toetus on 2016. aastal kokku 108 774 000 eurot.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 26. oktoober 2004, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, 11. juuli 2007, millega kehtestatakse mehhanism 
piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse 
mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi (ELT L 199, 31.7.2007, lk 
30).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1168/2011, 25. oktoober 2011, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa 
piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (ELT 
L 189, 27.6.2014, lk 93).

Põhjendus:
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Frontex haldab ja militariseerib rännet. Seoses loodud ÜJKP missiooniga, milleks on Euroopa Liidu sõjaline 
operatsioon Vahemere lõunapiirkonna keskosas (EUNAVFOR MED), teeb ta seda veelgi rohkem. Seetõttu 
tuleks Frontexi tegevus lõpetada; rahalised vahendid jaotatakse ümber konfliktide lahendamisele 
tsiviilmeetmete abil, vahendustegevusele ja rände algpõhjuste, nt vaesuse, neoliberaalse kaubavahetuse ja 
majandussüsteemi ning varikonfliktide/-sõdade vastu võitlemisele.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 4507 === BUDG/4507 ===

esitaja(d): Marisa Matias, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:

Assigneeringust kaetakse agentuuri personali- ja halduskulud (jaotised 1 ja 2) ning tööprogrammi täitmisega 
seotud tegevuskulud (jaotis 3).

Agentuur peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu tegevus- ja halduskuludevahelisest assigneeringute 
ümberpaigutamisest.

Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 20 tagasi makstud summad kujutavad 
endast sihtotstarbelist tulu (finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkt c), mis kantakse tulude koondarvestuse 
punkti 6 6 0 0. 

Tulu alusel, mis on laekunud Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini rahalisest osalusest ja kantud tulude 
eelarvestuse punkti 6 3 1 3, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 
lõike 2 punktidele e–g.

Agentuuri ametikohtade loetelu on esitatud käesoleva jao lisas „Töötajad”.
Euroopa Liidu toetus on 2016. aastal kokku 108 774 000 eurot.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 26. oktoober 2004, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, 11. juuli 2007, millega kehtestatakse mehhanism 
piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse 
mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi (ELT L 199, 31.7.2007, lk 
30).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1168/2011, 25. oktoober 2011, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa 
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piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (ELT 
L 189, 27.6.2014, lk 93).

Põhjendus:
Programmis ei keskenduta ELi kõige tähtsamatele aktuaalsetele teemadele. Lähenemisviisi on vaja muuta.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 885 === ECR//8200 ===

esitaja(d): Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000
Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000

Põhjendus:
Järjest tõsisemate rändeprobleemide tõttu ELis tuleks Frontexi rahalisi vahendeid suurendada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 984 === EPP//7570 ===

esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000

Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000

Põhjendus:
Suurenenud vajadused on tingitud nn kriisikolde süsteemi rakendamisest ning ühisoperatsioonide hulga ja 
kolmandate riikidega tehtava koostöö suurenemisest.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 506 === LIBE/5999 ===

esitaja(d): Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Eraldada järgmiselt: 18 02 03 01, 18 02 03 02

Muuta arvnäitajaid, selgitusi ja õiguslikku alust järgmiselt:

Märkused:
Kustutada järgmine tekst:
Assigneeringust kaetakse agentuuri personali- ja halduskulud (jaotised 1 ja 2) ning tööprogrammi täitmisega 
seotud tegevuskulud (jaotis 3).

Agentuur peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu tegevus- ja halduskuludevahelisest assigneeringute 
ümberpaigutamisest.

Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 20 tagasi makstud summad kujutavad 
endast sihtotstarbelist tulu (finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkt c), mis kantakse tulude koondarvestuse 
punkti 6 6 0 0. 

Tulu alusel, mis on laekunud Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini rahalisest osalusest ja kantud tulude 
eelarvestuse punkti 6 3 1 3, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 
lõike 2 punktidele e–g.

Agentuuri ametikohtade loetelu on esitatud käesoleva jao lisas „Töötajad”.

Euroopa Liidu toetus on 2016. aastal kokku 108 774 000 eurot.

Õiguslik alus:
Kustutada järgmine tekst:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 26. oktoober 2004, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, 11. juuli 2007, millega kehtestatakse mehhanism 
piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse 
mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi (ELT L 199, 31.7.2007, lk 
30).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1168/2011, 25. oktoober 2011, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa 
piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel (ELT 
L 189, 27.6.2014, lk 93).

-------------------------------
Lisada: 18 02 03 01

Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 01 96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000

Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000

Rubriik:
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud agentuuri personali- ja halduskulude katmiseks (jaotised 1 ja 2) ning 
tööprogrammiga (jaotis 3) seotud tegevuskulude katmiseks, v.a ühisoperatsioonid Triton ja Poseidon. 
Frontex eraldab ametikohtade loetelus heaks kiidetud ametikohtadest kaks täiendavat täiskohta 
põhiõiguste ametile.
Agentuur peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu tegevus- ja halduskuludevahelisest 
assigneeringute ümberpaigutamisest.
Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 20 tagasi makstud summad 
kujutavad endast sihtotstarbelist tulu (finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punkt c), mis kantakse tulude 
koondarvestuse punkti 6 6 0 0. 
Tulu alusel, mis on laekunud Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini rahalisest osalusest ja kantud 
tulude eelarvestuse punkti 6 3 1 3, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse 
artikli 21 lõike 2 punktidele e–g.
Agentuuri ametikohtade loetelu on esitatud käesoleva jao lisas „Töötajad”.

Liidu toetus 2016. aastal on kokku 163 886 000 eurot.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 26. oktoober 2004, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, 11. juuli 2007, millega kehtestatakse 
mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 
2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi 
(ELT L 199, 31.7.2007, lk 30).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1168/2011, 25. oktoober 2011, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise 
Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa 
piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel 
(ELT L 189, 27.6.2014, lk 93).

-------------------------------
Lisada: 18 02 03 02

Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 02 67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000

Reserv
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Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

Kogusumma 67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000

Rubriik:
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex): 
ühisoperatsioonid Triton ja Poseidon

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Assigneering on ette nähtud ameti teostatavate ühisoperatsioonide Triton ja Poseidon kulude katmiseks.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004, 26. oktoober 2004, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, 11. juuli 2007, millega kehtestatakse 
mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 
2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi 
(ELT L 199, 31.7.2007, lk 30).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1168/2011, 25. oktoober 2011, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise 
Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 304, 22.11.2011, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa 
piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad 
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 
koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel 
(ELT L 189, 27.6.2014, lk 93).

Põhjendus:
Uus ettepanek Frontexi eelarve osas on ligikaudu 160 miljonit eurot. Seetõttu on järjest olulisem anda 
rohkem ja paremat teavet nende assigneeringute kasutamise kohta. 

Kuna ühisoperatsioonid Triton ja Poseidon kuuluvad agentuuri põhiülesannete hulka ja nende teostamisele 
kulub väga märkimisväärne osa Frontexi eelarvest, tehakse ettepanek luua nende kahe ühisoperatsiooni jaoks 
eraldi eelarverida, millega suurendatakse nende operatsioonidega seotud läbipaistvust ja aruandekohustust.

(See muudatusettepanek hõlmab ka muudatusettepanekuid 5908, 5901 ja 5937.)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 788 === VERT/7717 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000
Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000

Põhjendus:
Frontexi kogueelarvet on alates agentuuri tegutsema hakkamisest märkimisväärselt suurendatud. Samavõrd 
on suurenenud ka ülesannete hulk, kuna agentuuri volitusi on muudetud. Samas tuleb tunnistada, et 
agentuuri täiendavad ülesanded, sh elude päästmine, mõjutavad ka teiste ametite, eeskätt EASO tööd, kellel 
on praegu üks väiksemaid eelarveid nende ametite/asutuste seas, kes tegelevad varjupaigaalase õigustiku 
rakendamisega. Seega on kohane muuta Frontexi eelarvet ja eraldada osa rahalistest vahenditest EASO-le.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 789 === VERT/7718 ===

esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Artikkel 18 02 03 — Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa 
Agentuur (Frontex)

Muuta selgitusi järgmiselt:
Eelarve 2015 Eelarveprojekt 2016 nõukogu seisukoht 2016 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000

Reserv

Kogusumma 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000

Märkused:
Enne lõiku:

Agentuur peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu .......... halduskuludevahelisest assigneeringute 
ümberpaigutamisest.

Muuta teksti järgmiselt:
Assigneering on ette nähtudAssigneeringust kaetakse agentuuri personali- ja halduskulude 
katmisekshalduskulud (jaotised 1 ja 2) ning tööprogrammigatööprogrammi täitmisega seotud 
tegevuskuludekstegevuskulud (jaotis 3) ning ametikohtade loetelus S 03 01 18 nähakse ette agentuuri 
põhiõiguste ametile kahe ametikoha eraldamine.3).

Põhjendus:
Põhiõiguste ametil on etendada oluline roll põhiõigustest kinnipidamise edendamisel, kontrollimisel ja 
võimalike rikkumistega tegelemisel ning nõuandefoorumi sekretariaadi juhtimisel. Amet on alamehitatud; 
sellesse kuulub põhiõiguste ametnik ja üks poole kohaga assistent, kes tegutseb nõuandefoorumi 
sekretariaadi ülesannetes. Agentuuri suurenenud tegevussuutlikkus ning aktiivsem tegevus Vahemerel, 
lisandunud tegevus koostöö ja võimekuse arendamise alal kolmandates riikides muudavad piisaval hulgal 
töötajate olemasolu möödapääsmatuks.


