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Muudatusettepanek 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
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Raport A8-0111/2019
Milan Zver
Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon esitas oma 14. novembri 
2017. aasta teatises „Euroopa identiteedi 
tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ 
visiooni, kuidas luua 2025. aastaks 
Euroopa haridusruum, kus riigipiirid ei sea 
õppimisele piiranguid. See tähendab liitu, 
kus õppimine teises liikmesriigis mis tahes 
kujul või mis tahes keskkonnas oleks 
muutunud tavapäraseks ja kus veel kahe 
keele valdamine lisaks oma emakeelele on 
saanud normiks; liitu, mille elanike 
identiteedi oluline osa on olla eurooplane, 
kes tajub Euroopa kultuuripärandit ja selle 
mitmekesisust. Sellega seoses rõhutas 
komisjon, et juba läbiproovitud programmi 
„Erasmus+“ tuleb tugevdada, mõeldes 
programmi kaasatud õppijate kõigile 
kategooriatele ning jõudes ka piiratud 
võimalustega õppijateni.

(2) Komisjon esitas oma 14. novembri 
2017. aasta teatises „Euroopa identiteedi 
tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ 
visiooni, kuidas luua 2025. aastaks 
Euroopa haridusruum, kus riigipiirid ei sea 
õppimisele piiranguid. See tähendab liitu, 
kus õppimine teises liikmesriigis mis tahes 
kujul või mis tahes keskkonnas oleks 
muutunud tavapäraseks ja kus veel kahe 
keele valdamine lisaks oma emakeelele on 
saanud normiks; liitu, mille elanike 
identiteedi oluline osa on olla eurooplane, 
kes tajub Euroopa kultuuripärandit ja selle 
mitmekesisust. Sellega seoses rõhutas 
komisjon, et juba läbiproovitud programmi 
„Erasmus+“ tuleb tugevdada, mõeldes 
programmi kaasatud õppijate kõigile 
kategooriatele ning eelkõige jõudes 
rohkemate inimesteni, kelle võimalused 
on piiratud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa sotsiaalõiguste sambas, 
mille Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon 17. novembril 2017 üksmeelselt 
välja kuulutasid ja allkirjastasid, on 
esimese põhimõttena kirjas, et igaühel on 
õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, 
koolitusele ja elukestvale õppele, et 
säilitada ja omandada oskusi, mis 
võimaldavad täiel määral ühiskonnaelus 
osaleda ja tööturul edukalt liikuda.

(4) Euroopa sotsiaalõiguste sambas, 
mille Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon 17. novembril 2017 üksmeelselt 
välja kuulutasid ja allkirjastasid, on 
esimese põhimõttena kirjas, et igaühel on 
õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, 
koolitusele ja elukestvale õppele, et 
säilitada ja omandada oskusi ja pädevusi, 
mis võimaldavad täiel määral 
ühiskonnaelus osaleda ja tööturul edukalt 
liikuda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 16. septembril 2016. aastal 
Bratislavas toimunud kohtumisel rõhutasid 
27 liikmesriigi juhid oma otsustavat tahet 
pakkuda noortele paremaid võimalusi. 25. 
märtsil 2017. aastal allkirjastatud Rooma 
deklaratsioonis väljendasid 27 liikmesriigi 
juhid, Euroopa Nõukogu, Euroopa 
Parlament ja Euroopa Komisjon oma 
kindlat tahet püüelda sellise liidu suunas, 
kus noored saavad parima hariduse ja 
koolituse ning võivad õppida ja leida tööd 
kõikjal liidus; sellise liidu suunas, kus 
hoitakse alal meie kultuuripärandit ja 
edendatakse kultuurilist mitmekesisust.

(5) 16. septembril 2016. aastal 
Bratislavas toimunud kohtumisel rõhutasid 
27 liikmesriigi juhid oma otsustavat tahet 
pakkuda noortele paremaid võimalusi. 
märtsil 2017. aastal allkirjastatud Rooma 
deklaratsioonis väljendasid 27 liikmesriigi 
juhid, Euroopa Nõukogu, Euroopa 
Parlament ja Euroopa Komisjon oma 
kindlat tahet püüelda sellise liidu suunas, 
kus noored saavad parima hariduse ja 
koolituse ning võivad õppida ja leida 
stabiilset ja inimväärset tööd kõikjal 
liidus; sellise liidu suunas, kus hoitakse alal 
meie kultuuripärandit ja edendatakse 
kultuurilist mitmekesisust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Jätkuprogrammis tuleks ära 
kasutada varasemas programmis 
„Erasmus+“ osalejate potentsiaali ja 
toetada just Alumni võrgustike, Erasmus+ 
saadikute ja EuroPeeri meetmeid, samuti 
tuleks soodustada varasemate osalejate 
tegutsemist jätkuprogrammi mõju 
mitmekordistajatena.

(29) Jätkuprogrammis tuleks ära 
kasutada varasemas programmis 
„Erasmus+“ osalejate potentsiaali ja 
toetada just Alumni võrgustike, Erasmus+ 
saadikute ja EuroPeeri meetmeid, samuti 
tuleks soodustada varasemate osalejate 
tegutsemist jätkuprogrammi mõju 
mitmekordistajatena eelkõige kohalikul 
tasandil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et lihtsustada 
toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, tuleks 
nii palju kui võimalik kasutada lihtsustatud 
toetusvorme, nt ühekordseid makseid, 
ühikuhindu ja kindlamääralist rahastamist. 
Komisjoni kindlaksmääratud Erasmuse 
programmi liikuvusmeetmete toetamiseks 
antava lihtsustatud toetuse puhul tuleks 
arvesse võtta vastuvõtva riigi elukallidust 
ja elamiskulusid. Komisjon ja meetmes 
osalevate saatvate riikide 
korraldusasutused peaksid saama 
lihtsustatud toetusi kohandada vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele ja eelkõige 
selleks, et tagada juurdepääs piiratud 
võimalustega inimestele. Liikmesriikidele 
tuleks esitada ka soovitus vabastada need 
toetused riigisisese õiguse kohaselt kõigist 
maksudest ja sotsiaalmaksust. Sama 
maksuvabastust tuleks kohaldada avalik-
õiguslikele või erasektori asutustele, kes 
sellist finantstoetust asjaomastele isikutele 
annavad.

(49) Selleks et lihtsustada 
toetusesaajatele esitatavaid nõudeid, tuleks 
nii palju kui võimalik kasutada lihtsustatud 
toetusvorme, nt ühekordseid makseid, 
ühikuhindu ja kindlamääralist rahastamist. 
Komisjoni kindlaksmääratud Erasmuse 
programmi liikuvusmeetmete toetamiseks 
antava lihtsustatud toetuse puhul tuleks 
arvesse võtta vastuvõtva riigi elukallidust 
ja elamiskulusid. Komisjon ja meetmes 
osalevate saatvate riikide 
korraldusasutused peaksid saama 
lihtsustatud toetusi kohandada vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele ja eelkõige 
selleks, et tagada juurdepääs piiratud 
võimalustega inimestele. Seda arvestades 
peaksid toetused katma vähemalt 70 % 
piiratud võimalustega inimeste 
rahastamiskõlblikest kuludest, mis on 
tekkinud programmis osalemise 
tulemusel. Liikmesriikidele tuleks esitada 
ka soovitus vabastada need toetused 
riigisisese õiguse kohaselt kõigist 
maksudest ja sotsiaalmaksust. Sama 
maksuvabastust tuleks kohaldada avalik-
õiguslikele või erasektori asutustele, kes 
sellist finantstoetust asjaomastele isikutele 
annavad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) partnerluste loomine koostööks ja 
tavade vahetuseks, sh väiksemahuliste 
partnerluste loomine selleks, et muuta 
programm laiemalt kättesaadavaks ja 
kaasavamaks;

(a) partnerluste loomine koostööks, 
vastastikuseks õppimiseks ja tavade 
vahetuseks, sh väiksemahuliste partnerluste 
loomine selleks, et muuta programm 
laiemalt kättesaadavaks ja kaasavamaks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Toetused katavad vähemalt 70 % 
piiratud võimalustega inimeste kantud 
rahastamiskõlblikest kuludest, mis on 
tekkinud programmis osalemise 
tulemusel.

Or. en


