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25.1.2017 A8-0389/12 

Muudatusettepanek  12 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. ergutab komisjoni analüüsima 

programmi põhimeetmeid ja peamisi 

valdkondi, mis tunduvad olevat 

alarahastatud, nagu 2. põhimeetme 

strateegilised partnerlused, täiskasvanuõpe, 

noored, kooliharidus, kutseharidus ja -

koolitus ning kõrgharidus, ja mis saaksid 

eelarve suurendamisest kõige enam kasu; 

rõhutab vajadust säilitada pidev järelevalve 

programmi üle, et teha kindlaks need 

valdkonnad ja sektorid ning võtta esimesel 

võimalusel parandusmeetmeid; rõhutab 

vajadust tagada liikuvuse piisav 

rahastamine, pöörates eritähelepanu 

alaesindatud rühmade liikuvuse 

suurendamisele; rõhutab, et 

valdkonnaspetsiifiliste vajaduste tõttu 

peavad eri valdkondade jaoks olema eraldi 

eelarveread; juhib tähelepanu sellele, et 

vahendeid tuleks kasutada ainult 

programmis ette nähtud eesmärkidel; 

17. ergutab komisjoni analüüsima 

programmi põhimeetmeid ja peamisi 

valdkondi, mis tunduvad olevat 

alarahastatud, nagu 2. põhimeetme 

strateegilised partnerlused, täiskasvanuõpe, 

noored, kooliharidus, kutseharidus ja -

koolitus ning kõrgharidus, ja mis saaksid 

eelarve suurendamisest kõige enam kasu; 

rõhutab vajadust säilitada pidev järelevalve 

programmi üle, et teha kindlaks need 

valdkonnad ja sektorid ning võtta esimesel 

võimalusel parandusmeetmeid; rõhutab, et 

valdkonnaspetsiifiliste vajaduste tõttu 

peavad eri valdkondade jaoks olema eraldi 

eelarveread; juhib tähelepanu sellele, et 

vahendeid tuleks kasutada ainult 

programmis ette nähtud eesmärkidel; 

Or. en 
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fraktsiooni ENF nimel 
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Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. toob esile programmi „Erasmus+“ 

kutsehariduse ja -õppe meetmete 

lisaväärtuse, toetades ebasoodsamas 

olukorras olevate rühmade integreerimist 

või taasintegreerimist haridus- ja 

kutseõppe võimaluste kasutamisse, et 

parandada nende sisenemist tööturule; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. juhib tähelepanu asjaolule, et 

programm „Erasmus+“ on oluline vahend, 

mis aitab parandada kutseharidust ja -õpet 

kogu ELis; rõhutab tõsiasja, et kaasav 

kvaliteetne kutseharidus ja -õpe ning 

sellega seotud liikuvus on Euroopa 

majandus- ning sotsiaalvaldkonnale 

eluliselt olulised, kuna need annavad 

noortele ja täiskasvanutele kutsealased ja 

eluks vajalikud oskused, mida on vaja 

üleminekuks hariduselt ja väljaõppelt 

tööellu; rõhutab, et kutseharidus ja -õpe 

ning sellega seotud liikuvus peaksid 

soodustama võrdseid võimalusi, 

mittediskrimineerimist ja sotsiaalset 

kaasamist kõigi kodanike puhul, sh 

naised, kes on kutsehariduses ja -õppes 

alaesindatud, ja ebasoodsas olukorras 

olevad inimesed, nt romad, töötud noored, 

puuetega isikud, kõrvaliste piirkondade 

elanikud, äärepoolseimate piirkondade 

elanikud ja rändajad; soovitab 

keskenduda ka madala kvalifikatsiooniga 

abisaajatele, et suurendada nende osalust ja 

parandada seeläbi programmide ulatust; 

33. juhib tähelepanu asjaolule, et 

programm „Erasmus+“ on oluline vahend, 

mis aitab parandada kutseharidust ja -õpet 

kogu ELis; rõhutab tõsiasja, et kaasav 

kvaliteetne kutseharidus ja -õpe ning 

sellega seotud liikuvus on Euroopa 

majandus- ning sotsiaalvaldkonnale 

eluliselt olulised, kuna need annavad 

noortele ja täiskasvanutele kutsealased ja 

eluks vajalikud oskused, mida on vaja 

üleminekuks hariduselt ja väljaõppelt 

tööellu; soovitab keskenduda ka madala 

kvalifikatsiooniga abisaajatele, et 

suurendada nende osalust ja parandada 

seeläbi programmide ulatust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. kutsub komisjoni üles tagama 

üleeuroopalise liikuvuse ka kriisiaegses 

Euroopas ning looma võimalusi, et 

Euroopa kõrgharidusruumis osalevad 

riigid saaksid edaspidigi juurdepääsu 

programmile „Erasmus+“; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. rõhutab, kui olulist osa täidab 

programmi komitee, mis loodi programmi 

„Erasmus+“ loomist käsitleva määrusega 

(EL) nr 1288/2013 ning mis on peamine 

osaleja programmi rakendamisel ja 

Euroopa lisaväärtuse edendamisel 

programmi „Erasmus+“ riigi tasandi 

programmide ja meetmete vastastikuse 

täiendavuse ja koostoime kaudu; nõuab 

programmi komitee osa suurendamist ja 

komitee kaasamist poliitilistesse otsustesse; 

palub komisjonil anda jätkuvalt 

üksikasjalikku teavet programmi komitee 

tsentraliseeritud vahendite jaotamise kohta; 

39. rõhutab, kui olulist osa täidab 

programmi komitee, mis loodi programmi 

„Erasmus+“ loomist käsitleva määrusega 

(EL) nr 1288/2013 ning mis on peamine 

osaleja programmi rakendamisel; nõuab 

programmi komitee osa suurendamist ja 

komitee kaasamist poliitilistesse otsustesse; 

palub komisjonil anda jätkuvalt 

üksikasjalikku teavet programmi komitee 

tsentraliseeritud vahendite jaotamise kohta; 

Or. en 
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Punkt 42 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. kutsub komisjoni, eelkõige komisjoni 

hariduse ja kultuuri peadirektoraati (DG 

EAC) ning Hariduse, 

Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Rakendusametit (EACEA) üles jätkuvalt 

edendama detsentraliseeritud tegevust, 

nagu seda on juhtmeede 2 (Key Action 2) 

ning pakkuma asjakohast rahastamist, 

mis vastab meetme suurusele; 

42. kutsub komisjoni, eelkõige komisjoni 

hariduse ja kultuuri peadirektoraati (DG 

EAC) ning Hariduse, 

Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Rakendusametit (EACEA) üles jätkuvalt 

edendama detsentraliseeritud tegevust, 

nagu seda on juhtmeede 2 (Key Action 2); 

Or. en 
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Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. julgustab edendama riiklike ametite 

ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 

Kultuuri Rakendusameti vahelist koostööd, 

et edendada programmi „Erasmus+“ 

keskseid meetmeid, anda vajalikku abi ja 

suurendada teadlikkust programmist, anda 

võimalikele taotlejatele programmi kohta 

lisateavet ja vahetada tagasisidet 

rakendamisprotsessi parandamise kohta; 

palub komisjonil töötada välja koostöös 

riiklike ametitega Euroopa juhise riiklike 

ametite jaoks; palub hõlbustada komisjoni, 

riiklike ametite, programmi toetusesaajate, 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ning 

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 

Kultuuri Rakendusameti vahelisi kontakte, 

luues teabe ja heade tavade vahetamise 

teabeplatvormi, kust kõik seotud 

huvirühmad saavad kvaliteetset teavet ning 

kus neil on võimalus jagada oma kogemusi 

ja soovitusi programmi parandamiseks; 

rõhutab vajadust kaasata huvirühmi ja 

toetusesaajaid programmi komitee 

koosolekutele; rõhutab, et määruse (EL) nr 

1288/2013 kohaselt saab seda hõlbustada 

selliste alaliste allkomiteede loomisega, 

millesse kuuluvad huvirühmade ja 

toetusesaajate esindajad, valdkondlikud 

riiklikud ametid, Euroopa Parlamendi 

liikmed ja liikmesriikide esindajad; 

43. julgustab edendama riiklike ametite 

ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 

Kultuuri Rakendusameti vahelist koostööd, 

anda vajalikku abi ja suurendada 

teadlikkust programmist, anda võimalikele 

taotlejatele programmi kohta lisateavet ja 

vahetada tagasisidet rakendamisprotsessi 

parandamise kohta; palub hõlbustada 

komisjoni, riiklike ametite, programmi 

toetusesaajate, kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ning Hariduse, 

Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Rakendusameti vahelisi kontakte, luues 

teabe ja heade tavade vahetamise 

teabeplatvormi, kust kõik seotud 

huvirühmad saavad kvaliteetset teavet ning 

kus neil on võimalus jagada oma kogemusi 

ja soovitusi programmi parandamiseks; 

rõhutab vajadust kaasata huvirühmi ja 

toetusesaajaid programmi komitee 

koosolekutele; rõhutab, et määruse (EL) nr 

1288/2013 kohaselt saab seda hõlbustada 

selliste alaliste allkomiteede loomisega, 

millesse kuuluvad huvirühmade ja 

toetusesaajate esindajad, valdkondlikud 

riiklikud ametid, Euroopa Parlamendi 

liikmed ja liikmesriikide esindajad; 



 

AM\1115315ET.docx  PE598.429v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 



 

AM\1115315ET.docx  PE598.429v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

25.1.2017 A8-0389/19 

Muudatusettepanek  19 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 
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Punkt 52 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. palub komisjonil edendada programmi 

koolihariduse mõõdet, võimaldama 

suuremat õpilaste ja koolide personali 

liikuvust ja rohkem koolide 

õpilasvahetusi, ning lihtsustama 
rahastamis- ja halduskorda koolide ja 

mitteformaalse hariduse pakkujate jaoks, 

kasutades sealjuures ära programmi 

„Erasmus+“ üldeesmärki edendada 

valdkondadevahelist koostööd ja seades 

eesmärgiks, et noorteorganisatsioonidesse 

ja tegevustesse kaasataks koolidega 

sõlmitud partnerlusi; julgustab komisjoni 

edendama programmi raames noorsootöö 

ning informaalse ja mitteformaalse õppe 

arendamise tavasid 

noorteorganisatsioonide ja muude 

noorsootöö pakkujate toetamise kaudu 

ning ELi ja Euroopa Nõukogu 

noortepartnerluse jätkuva toetamise 

kaudu; 

52. palub komisjonil lihtsustada 

rahastamis- ja halduskorda koolide ja 

mitteformaalse hariduse pakkujate jaoks, 

kasutades sealjuures ära programmi 

„Erasmus+“ üldeesmärki edendada 

valdkondadevahelist koostööd ja seades 

eesmärgiks, et noorteorganisatsioonidesse 

ja tegevustesse kaasataks koolidega 

sõlmitud partnerlusi;  

Or. en 
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Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. tervitab kahte liiki strateegilise 

partnerluse kasutuselevõttu, mis on 

esimene ja tähtis positiivne samm, mis 

aitab suurendada võimalusi programmis 

osalemiseks väikeorganisatsioonidele, 

kellel on sageli raske nõudeid täita ja keda 

seetõttu diskrimineeritakse, kahjustades sel 

viisil programmi mainet ja vähendades 

selle veenvust; palub komisjonil teha 

täiustusi, mis muudaks programmi veelgi 

ligitõmbavamaks, et kaasata programmi 

tegevusse rohkem väikeorganisatsioone ja 

lõppeesmärgina suurendada nende 

osakaalu programmis, pidades silmas 

kvaliteedinõudeid; väljendab heameelt 

Euroopa rakendamissuuniste koostamise ja 

üksikasjalikuma korduma kippuvate 

küsimuste saidi loomise üle, et ühtlustada 

vastuseid valikukriteeriumeid käsitlevatele 

küsimustele ja tutvustada näiteid 

väljavalitud projektidest, et selgitada valiku 

tegemist ja toetada paremini 

väikeorganisatsioone; rõhutab vajadust 

kaasata programmi tegevusse 

mitmesuguseid osalevaid organisatsioone 

ning säilitada nendevaheline tasakaal; 

53. tervitab kahte liiki strateegilise 

partnerluse kasutuselevõttu, mis on 

esimene ja tähtis positiivne samm, mis 

aitab suurendada võimalusi programmis 

osalemiseks väikeorganisatsioonidele, 

kellel on sageli raske nõudeid täita ja keda 

seetõttu diskrimineeritakse, kahjustades sel 

viisil programmi mainet ja vähendades 

selle veenvust; märgib siiski paljude noori 

käsitleva peatüki eest vastutavate riiklike 

ametite muret riiklike noorsooalgatuste 

osa kustutamise pärast, mis on viinud 

selleni, et kohalikele, piirkondlikele või 

riiklikele projektidele eelistatakse 

riigiüleseid projekte, mis kahjustab ka 

väikeseid ja mitteametlike noorterühmade 

juhitud projekte; palub komisjonil teha 

täiustusi, mis muudaks programmi veelgi 

ligitõmbavamaks, et kaasata programmi 

tegevusse rohkem väikeorganisatsioone ja 

lõppeesmärgina suurendada nende 

osakaalu programmis, pidades silmas 

kvaliteedinõudeid; võtab teadmiseks 

Euroopa rakendamissuuniste koostamise ja 

üksikasjalikuma korduma kippuvate 

küsimuste saidi loomise üle, et ühtlustada 

vastuseid valikukriteeriumeid käsitlevatele 

küsimustele ja tutvustada näiteid 

väljavalitud projektidest, et selgitada valiku 

tegemist ja toetada paremini 

väikeorganisatsioone; rõhutab vajadust 
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