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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanek naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi (2021–2027) loomise kohta ühendaks praegusest mitmeaastasest 
finantsraamistikust mitmed ELi välistegevuse rahastamisvahendid, millest enamik lõpeb 31. 
detsembril 2020:

• arengukoostöö rahastamisvahend,

• Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend,

• partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega,

• demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend,

• stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend,

• välistegevuse tagatisfond,

• naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendisse lisatakse ka 
praegu eelarveväline Euroopa Arengufond (EAF), sealhulgas EAFi AKV riikide 
investeerimisrahastu.

Nende rahastamisvahendite keskmes on põhiväärtuste ja inimõiguste edendamine.

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, mille eelarvet 
suurendatakse 89,2 miljardi euroni, on ELi peamine vahend, millega aidatakse kaasa vaesuse 
kaotamisele ning toetatakse demokraatiat ja säästvat arengut ELi partnerriikides.

Kavandatav määrus hõlmab nelja põhikomponenti: geograafiline komponent, temaatiline 
komponent ja kiirreageerimiskomponent.

Geograafiline komponent (rahastamispakett 68 miljardit eurot) 

Geograafiline komponent keskendub eelkõige naabruspiirkonnale ja Sahara-tagusele 
Aafrikale ning käsitleb ühiselt selliseid ülemaailmseid probleeme nagu inimareng, sealhulgas 
sooline võrdõiguslikkus, kliimamuutused, keskkonnakaitse, ränne ja toiduga kindlustatus.

Temaatiline komponent (kavandatav rahastamispakett 7 miljardit eurot) 

Temaatiline komponent täiendab geograafilist komponenti, toetades ülemaailmsel tasandil 
inimõigusi ja demokraatiat, kodanikuühiskonda, stabiilsust ja rahu ja ülemaailmseid 
väljakutseid ning hõlmab selliseid küsimusi nagu tervishoid, haridus ja koolitus, naised ja 
lapsed, inimväärne töö ja sotsiaalkaitse, kultuur, ränne, keskkond ja kliimamuutused, säästev 
energia, säästev ja kaasav majanduskasv, erasektor ja kohalikud omavalitsused. 

Kiirreageerimiskomponent (kavandatav rahastamispakett 4 miljardit eurot) 

Kiirreageerimiskomponent võimaldab ELil sekkuda konfliktide ennetamiseks kiiresti ja 
tõhusalt ning reageerida kriisiolukordadele või ebastabiilsetele olukordadele. See aitab 



PE629.439v02-00 4/35 AD\1174439ET.docx

ET

suurendada partnerriikide vastupanuvõimet ja võtta varakult meetmeid ELi välispoliitiliste 
vajaduste ja prioriteetidega tegelemiseks. Ka see komponent on ülemaailmse ulatusega. See 
komponent ei eelda programmitööd. Rakendamine toimub erakorraliste abimeetmete, 
tegevuskavade ja üksikmeetmete otsese vastuvõtmise vormis.

Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv (kavandatav rahastamispakett 
10,2 miljardit eurot)

Tagab asjakohase reageerimise kiireloomulistele prioriteetidele, eelkõige rände ja stabiilsuse 
valdkonnas.

---

Raportöör tunnistab, et kehtivate rahastamisvahendite ülesehitus on osutunud ebaefektiivseks, 
osaliselt paindlikkuse puudumise tõttu, et kiiresti reageerida esilekerkivatele probleemidele. 
Seetõttu peab ta asjakohaseks uut läbivaatamist, et tugevdada ELi reageerimissuutlikkust ja 
maksimeerida ühendatud sekkumiste mõju. 

Ta on siiski veendunud, et uus ülesehitus ei tohiks mõjutada Euroopa Parlamendi rolli ja 
osalemist uue rahastamisvahendi ja kontrolliprotsessi kavandamises ja rakendamises. 

Kuigi määrusega antakse rahalist toetust kolmandate riikidega seotud õpirännet puudutavatele 
meetmetele Erasmuse programmi alusel ning ELi ja kõnealuste riikide vahelisele koostööle ja 
poliitilisele dialoogile hariduse ja kultuuri valdkonnas, peaksid raportööri arvates nende 
valdkondade jaoks seatud eesmärgid olema palju ambitsioonikamad.

Peale selle leiab ta, et määruse eelnõus tuleks tähtsamale kohale seada haridus ja kultuur, 
kõigile juurdepääsu tagamine kaasavale ja võrdsetel võimalustel põhinevale kvaliteetsele 
haridusele ning rahvusvaheliste kultuurisuhete edendamine kultuuridiplomaatia kaudu. 

Hariduse kui kestliku arengu tegevuskava 2030 ühe põhikomponendi tähtsus on esitatud 
kestliku arengu eesmärgis nr 4 (tagada kaasav ja võrdsetel võimalustel põhinev kvaliteetne 
haridus ning edendada elukestva õppe võimalusi kõigi jaoks). Parem haridus on vaesuse 
kaotamise, inimarengu, sotsiaalse kaasatuse ja soolise võrdõiguslikkuse eeltingimus.

Mis puudutab kultuuri, siis üha rohkem tunnistatakse kultuurialase koostöö edendamise, 
sealhulgas kultuuridiplomaatia tähtsust, et edendada vastastikust mõistmist, austust 
inimõiguste ja ühiste väärtuste suhtes.

Seepärast on raportöör veendunud, et soovituslikult tuleks kavandatud eelarvest suunata 15 % 
haridus- ja kultuurimeetmetele.

***
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja arengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
liidu väärtusi ja huve, et ellu viia liidu 
välistegevuse eesmärke ja põhimõtteid, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artikli 3 lõikes 5 ning artiklites 8 ja 21.

(1) Programmi „Naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend“ (edaspidi 
„rahastamisvahend“) üldeesmärk peaks 
olema kaitsta ja edendada kogu maailmas 
põhiväärtuste, eelkõige demokraatia ja 
inimõiguste austamist ja edendamist, et 
ellu viia liidu välistegevuse eesmärke ja 
põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 
artiklites 8 ja 21.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma 
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt taotleb liit kooskõla oma 
välistegevuse eri valdkondade vahel, 
samuti nende ja muude 
poliitikavaldkondade vahel ning taotleb 
koostöö kõrget astet kõikides 
rahvusvaheliste suhete valdkondades, 
sealhulgas kultuurimõõtmes, kultuuri, 
hariduse ja teadustegevuse valdkonnas, 
rakendades inimestevahelist käsitust. 
Käesoleva määrusega tekib võimalus võtta 
mitmesuguseid meetmeid, millest peaks 
olema abi selles aluslepingu artiklis 
nimetatud eesmärkide saavutamisel.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kooskõlas ühisteatisega 
„Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi 
strateegia“, mille Euroopa Parlament 
kiitis heaks oma 5. juuli 2017. aasta 
resolutsioonis, tuleks Euroopa 
rahastamisvahendites ja eriti käesolevas 
programmis tunnustada kultuuri tähtsust 
rahvusvahelistes suhetes ja tema rolli 
Euroopa väärtuste edendamisel 
sihipäraste meetmete kaudu, mille 
eesmärk on saavutada selge liidu mõju 
rahvusvahelisel areenil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 167 kohaselt edendavad liit ja 
liikmesriigid kultuuri valdkonnas 
koostööd kolmandate riikide ja pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega. 
Käesolev määrus peaks aitama kaasa 
selles aluslepingu artiklis nimetatud 
eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Käesoleva määruse sätted peaksid 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) nr 2016/8011a.
____________________
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1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. mai 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/801 kolmandate riikide 
kodanike teadustegevuse, õpingute, 
praktika, vabatahtliku teenistuse, 
õpilasvahetuseprogrammides või 
haridusprojektides osalemise ja au 
pair’ina töötamise eesmärgil riiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste 
kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise.

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 208 on sätestatud, et liidu 
arengukoostöö poliitika põhieesmärk on 
vaesuse vähendamine ja pikemas 
perspektiivis selle kaotamine. Liidu 
arengukoostöö poliitika aitab kaasa ka liidu 
välistegevuse, eriti Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis d sätestatud 
eesmärkidele – toetada arengumaade 
säästvat majanduslikku, sotsiaalset, 
kultuurilist, hariduslikku ja 
keskkonnaalast arengut, seades esmaseks 
eesmärgiks vaesuse kaotamise.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Meetmete üleilme eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe57 ja Addis Abeba 
tegevuskavaga58 rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 

(7) Meetmete üleilmne eesmärk on 
toetada reeglitel põhinevat maailmakorda, 
mille juhtpõhimõtteks on mitmepoolsus ja 
mille keskmes on Ühendatud Rahvaste 
Organisatsioon. Tegevuskava 2030 on ühes 
Pariisi kliimakokkuleppe ja Addis Abeba 
tegevuskavaga rahvusvahelise kogukonna 
vastus kestliku arengu suhtes üleilmses 
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plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu kestliku arengu 
eesmärkide seostele ja integreeritud 
meetmetele, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki.

plaanis esinevatele probleemidele ja 
suundumustele. Tegevuskava 2030, mille 
tuuma moodustavad kestliku arengu 
eesmärgid, on pöördeline raamistik, 
millega kaotada kogu maailmas vaesus ja 
saavutada kestlik areng. See on 
universaalse haardega, võimaldades liidul, 
liikmesriikidel ja partneritel kohaldada 
meetmete elluviimisel põhjalikku ühist 
raamistikku. Selles leitakse tasakaal 
kestliku arengu majandusliku, sotsiaalse, 
kultuurilise, haridusliku ja 
keskkonnaalase mõõtme vahel, kasutades 
ära eesmärkide ja sihtide olulisi 
omavahelisi seoseid. Tegevuskavaga 2030 
ei jäeta kedagi kõrvale. Tegevuskava 2030 
rakendamist koordineeritakse kooskõlas 
liidu võetud muude rahvusvaheliste 
kohustustega. Käesoleva määruse alusel 
rakendatavate meetmete puhul tuleks 
pöörata eritähelepanu sellele, et toetada 
kestliku arengu eesmärkide seoseid 
meetmetega, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki, kooskõlas kestliku arengu 
eesmärgiga nr 4.

_________________ _________________
57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

57 Allkirjastatud New Yorgis 22. aprillil 
2016.

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

58 „Arengu rahastamise kolmanda 
rahvusvahelise konverentsi Addis Abeba 
tegevuskava“, mis võeti vastu 16. juunil 
2015 ja mille ÜRO Peaassamblee kiitis 
heaks 27. juulil 2015 (A/RES/69/313).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kultuuril on eriline roll nii 
kestliku arengu eraldiseisva sambana kui 
ka olemasolevate kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise peamise 
võimaldajana. Kultuur edendab uute 
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eluviiside ja kestliku arengu paradigmade 
loomisega innovatsiooni ja 
käitumisharjumuste muutusi ning teeb 
võimalikuks kogukondlikud ja kohaliku 
tasandi lähenemisviisid, mis on vajalikud 
kestliku arengu mõistmiseks kohalikul 
tasandil. Kultuuris osalemine soodustab 
keskkonnahoidlikku käitumist, parandab 
füüsilist ja vaimset tervist ja heaolu ning 
hõlbustab ja edendab kultuuridevahelist 
dialoogi, austust teiste vastu ja vähemuste 
sotsiaalset integratsiooni ning suurendab 
noorte kooliskäimise ja suutlikkuse 
määra, aidates sellega kaasa paljude 
olemasolevate kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustades seda 
protsessi. Käesolevas määruses tuleks 
kestliku arengu eesmärkide 
saavutamiseks kasutada ära kultuuri ja 
hariduse ümberkujundavat võimet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“) nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
rahu säilitamist, konfliktide ennetamist, 
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
võitlust ebaseadusliku rände algpõhjustega 
ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade 
abistamist, mida tabavad loodusõnnetused 
või inimtegevusest tingitud õnnetused, 

(8) Käesoleva määruse rakendamisel 
tuleks juhinduda 19. juunil 2016 
tutvustatud Euroopa Liidu üldises välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegias („üldine 
strateegia“)59 nimetatud viiest prioriteedist, 
mis väljendavad liidu visiooni, ning 
raamistikust, mille alusel viia teistega 
partnerluses ellu ühtset ja 
vastutustundlikku välistegevust, et 
edendada liidu väärtusi ja huve. Liit peaks 
tugevdama partnerlusi, edendama 
poliitikadialoogi ja üleilmsete probleemide 
lahendamiseks ühiselt tegutsemist. 
Võetavate meetmetega tuleks igakülgselt 
toetada liidu väärtusi ja huve, sealhulgas 
püsiva rahu säilitamist, konfliktide 
ennetamist, rahvusvahelise julgeoleku 
tugevdamist, tegelemist ebaseadusliku 
rände ja elanikkonna ümberasumise 
algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide 
ja piirkondade abistamist, mida tabavad 
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kaubanduspoliitika toetamist, 
majandusdiplomaatiat ja 
majanduskoostööd, digilahenduste ja -
tehnoloogia edendamist ning liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist. Oma 
huvide edendamisel peaks liit ise järgima 
ja üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi.

loodusõnnetused või inimtegevusest 
tingitud õnnetused, kaasava ja võrdsetel 
võimalustel põhineva kvaliteetse hariduse 
ning kõigile kättesaadavate elukestva 
õppe võimaluste edendamist, vaba, õiglase 
ja jätkusuutliku kaubanduspoliitika, 
ettevõtluse, majandus- ja 
kultuuridiplomaatia ja majanduskoostöö, 
ning kultuuri rolli toetamist 
rahvusvahelistes suhetes, noorte 
kaasamist, inimestevaheline käsituse 
edendamist, innovatsiooni, digilahenduste 
ja -tehnoloogia edendamist, liidu poliitika 
rahvusvahelise mõõtme soodustamist ning 
kultuuripärandi kaitsmist, eriti 
konfliktipiirkondades. Oma huvide 
edendamisel peaks liit ise järgima ja 
üldisemalt edendama kõrgeid sotsiaal- ja 
keskkonnastandardeid, õigusriigi 
põhimõtet, rahvusvahelist õigust ja 
inimõigusi. Lisaks tuleks avaliku ja 
erasektori partnerluse rolli käesoleva 
määruse raames täiendavalt uurida, 
eelkõige seoses maailmatasemel 
kultuurikoostöö ja avaliku diplomaatiaga.

_________________ _________________
59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

59 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam 
Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegia“, juuni 2016.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, mitte kellegi 

(9) 7. juuni 2017 allakirjutatud uue 
Euroopa arengukonsensusega60 loodi 
liidule ja liikmesriikidele arengukoostöö 
ühise lähenemisviisi raamistik, mida 
järgida tegevuskava 2030 ja Addis Abeba 
tegevuskava elluviimisel. Arengukoostöö 
poliitika tähtsaimad eesmärgid on vaesuse 
kaotamine, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine, kvaliteetse 
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kõrvalejätmine ning vastupanuvõime 
tugevdamine.

hariduse kättesaadavuse tagamine, mitte 
kellegi kõrvalejätmine ning 
vastupanuvõime tugevdamine.

_________________ _________________
60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

60 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
ühisavaldus „Euroopa uus 
arengukonsensus „Meie maailm, meie 
väärikus, meie tulevik““, 8. juuni 2017.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kultuuril, sealhulgas 
kultuuridevahelisel dialoogil on oluline 
roll välissuhetes ja arengupoliitikas, 
eelkõige konfliktide ennetamisel ja 
konfliktide lahendamisel, rahu 
taastamisel ja kohaliku elanikkonna 
mõjuvõimu suurendamisel. Seetõttu on 
uue Euroopa arengukonsensuse 
saavutamiseks vaja ulatuslikku ja kindlat 
kultuuristrateegiat, sealhulgas 
kultuuridiplomaatiat.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 

(13) Kestliku arengu eesmärkide 
kohaselt tuleks käesoleva määrusega aidata 
kaasa tugevamale järelevalvele ja 
aruandlusele, mis tulemustele orienteeritult 
hõlmaks väljundid, tagajärjed ja mõju liidu 
välistegevusega seotud rahalist abi saavates 
partnerriikides. Konkreetselt tuleks, nagu 
arengukokkuleppes kokku lepitud, 
käesoleva määruse alusel võetavate 
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meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele.

meetmetega panustada 20 % käesoleva 
määruse alusel rahastatavast ametlikust 
arenguabist sotsiaalsele kaasatusele ja 
inimarengule, sealhulgas haridusele, 
kultuurile ja spordile, soolisele 
võrdõiguslikkusele ning naiste, noorte ja 
laste mõjuvõimu suurendamisele, et 
saavutada kestlik areng.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste ja inimõiguste valdkonnas.

(17) Käesolev määrus peaks kajastama 
vajadust keskenduda strateegilistele 
prioriteetidele nii geograafiliselt – Euroopa 
naabruses ja Aafrikas, samuti haavatavates 
ja enim abi vajavates riikides – kui ka 
temaatiliselt – julgeoleku, rände, 
kliimamuutuste, hariduse, kultuuri ja 
kultuuripärandi, kodanikuosaluse, hea 
noorte kaasamise, kodanike osaluse, hea 
valitsemistava, soolise võrdõiguslikkuse, 
võrdsete võimaluste, noorte kaasamise 
ning inimõiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika62 eesmärk on liidu 
peamiste poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 

(19) 2015. aastal läbivaadatud Euroopa 
naabruspoliitika eesmärk on liidu peamiste 
poliitiliste prioriteetide raames 
stabiliseerida naaberriike ja tugevdada 
vastupanuvõimet, hoogustades selleks 
eelkõige majanduse arengut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on läbivaadatud 
Euroopa naabruspoliitikas kindlaks 
määratud neli prioriteetset valdkonda: hea 
valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja 
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inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine; 
majanduse areng; julgeolek; ränne ja 
liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku 
rände ja sundrände algpõhjustega. Euroopa 
naabruspoliitikat iseloomustab eristamine 
ja ühise isevastutuse suurendamine, sest 
arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja 
iga riigi huvisid seoses tema ja liidu 
partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

inimõigused, sealhulgas eriti olulisena 
kodanikuühiskonna suurem kaasamine, 
kvaliteetse hariduse ja koolituse ning 
inimestevahelise käsitluse edendamine, 
jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne 
areng; julgeolek; ränne ja liikuvus, 
sealhulgas võitlus ebaseadusliku rände ja 
elanikkonna ümberasumise ning 
sundrände algpõhjustega, sealhulgas 
hariduse ja kultuurikoostöö kaudu. 
Euroopa naabruspoliitikat iseloomustab 
eristamine ja ühise isevastutuse 
suurendamine, sest arvestatakse erinevaid 
kaasamistasemeid ja iga riigi huvisid 
seoses tema ja liidu partnerluse laadi ja 
põhivaldkondadega.

_________________ _________________
62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

62 Ühisteatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa naabruspoliitika 
ülevaade“, 18. november 2015.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning 
võimaldada ELil ja tema AKV riikide 
rühma partneritel partnerlussuhteid 
üleilmsete probleemide lahendamiseks 
veelgi süvendada. Eelkõige tuleks 
käesoleva määrusega toetada Aafrika ja 
ELi ühisstrateegia raames ELi ja Aafrika 
Liidu vahel alustatud koostöö jätkamist 
ning panustada AKV–ELi 2020. aasta 
järgsele lepingule, sealhulgas Aafrika 
suhtes mandriviisilise lähenemise 
rakendamisega.

(20) Käesoleva määrusega tuleks toetada 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (edaspidi „AKV“) riikide rühma 
kuuluvate riikidega ajakohastatud 
assotsieerimislepingu rakendamist ning 
võimaldada ELil ja tema AKV riikide 
rühma partneritel partnerlussuhteid 
üleilmsete probleemide lahendamiseks 
veelgi süvendada. Eelkõige tuleks 
käesoleva määrusega toetada Aafrika ja 
ELi ühisstrateegia raames ELi ja Aafrika 
Liidu vahel alustatud koostöö jätkamist, 
sealhulgas Aafrika ja ELi võetud 
kohustust edendada laste õigusi ning 
Euroopa ja Aafrika noorte mõjuvõimu 
suurendamist, ning panustada AKV–ELi 
2020. aasta järgsele lepingule, sealhulgas 
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Aafrika suhtes mandriviisilise lähenemise 
rakendamisega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesoleva määruse 
rahastamispaketti tuleks kasutada 
programmi „Erasmus“ rahvusvahelisest 
mõõtmest tulenevate ja Erasmuse määruse 
kohaselt rakendatavate meetmete 
rahastamiseks68.

(22) Käesoleva määruse 
rahastamispaketti tuleks kasutada 
programmide „Erasmus“ ja „Loov 
Euroopa“ rahvusvahelisest mõõtmest 
tulenevate ja Erasmuse määruse68 ning 
programmi „Loov Euroopa“ määruse68a 
kohaselt rakendatavate meetmete 
rahastamiseks.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 
„Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1288/2013.

68 COM (2018) 367 final. Ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse liidu haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 
„Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1288/2013;
68a COM (2018) final. Ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse programm „Loov Euroopa“ 
(2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1295/2013.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist tuleks käesoleva määruse 
rakendamisel muidugi läbivalt kohaldada, 
kuid arvestades selle ülemaailmset olemust 
ja meetmete sõltumatust asjaomaste 

(25) Demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke, sealhulgas soolist 
võrdõiguslikkust ning naiste ja noorte 
mõjuvõimu suurendamist tuleks käesoleva 
määruse rakendamisel muidugi läbivalt 
kohaldada, kuid arvestades selle 
ülemaailmset olemust ja meetmete 
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kolmandate riikide valitsuste ja 
ametivõimude nõusolekust, peaks 
inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

sõltumatust asjaomaste kolmandate riikide 
valitsuste ja ametivõimude nõusolekust, 
peaks inimõiguste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide edendamise 
teemaprogrammide kaudu antaval liidu abil 
olema konkreetsed täiendavad 
lisaeesmärgid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Võttes arvesse hariduse ja kultuuri 
käsitlemise asjakohasust kooskõlas 
kestliku arengu tegevuskavaga 2030 ning 
rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi 
strateegiaga, peaks käesolev määrus 
aitama tagada kaasavat ja võrdsetel 
võimalustel põhinevat kvaliteetset 
haridust, edendama elukestva õppe 
võimalusi kõigi jaoks ja soodustama 
rahvusvahelisi kultuurisuhteid, pidades 
silmas ELi rolli ülemaailmse osalejana.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
edendada partnerriikide sotsiaal-
majanduslikku vastupanuvõimet, 
keskendudes eelkõige vaesuse kaotamisele, 
jätkusuutlikule ja kaasavale 
majanduskasvule, inimväärsete töökohtade 
loomisele, majanduslikele võimalustele, 
oskustele ja ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 

(34) EFSD+ eesmärk peaks olema 
toetada investeerimist kui kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise vahendit, millega 
soodustada kestlikku ja kaasavat 
majanduslikku, kultuurillist ja sotsiaalset 
arengut, toetada kaasaegseid 
haridussüsteeme, tugevdada 
kultuuritaristut ning edendada 
partnerriikide sotsiaal-majanduslikku 
vastupanuvõimet. See peaks keskenduma 
eelkõige vaesuse, sealhulgas haridusliku 
vaesuse kaotamisele, kaasava ja õiglase 
kvaliteethariduse ja -koolituse 
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände 
konkreetsete sotsiaal-majanduslike 
algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas 
asjakohaste ettenähtud 
programmdokumentidega. Eritähelepanu 
tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne 
olukord või konflikt, vähim arenenud 
riikidele või suure võlakoormusega 
vaestele riikidele.

edendamisele, jätkusuutlikule ja 
kaasavale majanduskasvule, ulatusliku 
juurdepääsu andmisele kultuurile, 
inimväärsete töökohtade loomisele, 
majanduslikele võimalustele, 
ülekantavatele oskustele ja ettevõtlusele, 
sealhulgas sotsiaalsele ettevõtlusele, 
sotsiaalmajanduslikele sektoritele, mikro-, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning ebaseadusliku rände ja 
elanikkonna ümberasumise konkreetsete 
sotsiaal-majanduslike algpõhjustega 
tegelemisele, kooskõlas asjakohaste 
ettenähtud programmdokumentidega. 
Eritähelepanu tuleks pöörata riikidele, kus 
on ebastabiilne olukord või konflikt, vähim 
arenenud riikidele või suure 
võlakoormusega vaestele riikidele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Samuti on Euroopa põhiväärtuste 
kohaselt oluline, et Euroopa Kestliku 
Arengu Fondi + (EFSD+) kasutataks 
kõigile humanitaarkriisipiirkondades 
elavatele lastele hariduse võimaldamiseks 
ja hariduskoridoride loomise toetamiseks, 
et tagada ümber asuma ja rändama 
sunnitud laste õigus haridusele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Programmi Erasmus+ 
rahvusvahelist mõõdet tuleks laiendada, et 
suurendada vähem arenenud riikide 
kodanike ja organisatsioonide 
liikuvusvõimalusi ja koostööd, toetades 
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suutlikkuse suurendamist kolmandates 
riikides, oskuste arendamist ja 
inimestevahelisi kontakte ning pakkudes 
arenenud ja tärkava turumajandusega 
riikidele rohkem koostöö- ja 
liikuvusvõimalusi.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, toetada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, edendada stabiilsust ja 
rahu ning tegeleda muude üleilmsete 
probleemidega, sealhulgas rände ja 
liikuvusega;

(b) üleilmsel tasandil konsolideerida ja 
toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet 
ja inimõigusi, püüda parandada hariduse 
kvaliteeti ja teha see kõigile 
kättesaadavaks, toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone, 
edendada stabiilsust ja rahu ning tegeleda 
muude üleilmsete probleemidega, 
sealhulgas rände ja liikuvusega;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendada kvaliteetset ja kaasavat 
haridust ja rahvusvahelisi 
kultuurisidemeid kui peamist arengu ja 
rahvusvahelise koostöö võimaldajat, 
millega vähendatakse ebavõrdsust ja 
vaesust, antakse inimestele võimalus 
elada tervislikumalt ja kauem ning 
edendatakse sallivust ja teadmisi, et üles 
ehitada rahumeelsem ühiskond;

Muudatusettepanek 24

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

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade ja üksikisikute 
vastupanuvõime parandamisele ning 
humanitaar- ja arengumeetmete 
seostamisele;

(b) aidata kaasa riikide, ühiskondade, 
kogukondade, kodanikuühiskonna ja 
üksikisikute vastupanuvõime 
parandamisele ning humanitaar- ja 
arengumeetmete seostamisele;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hariduse ja kultuuri 
rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 
eraldatakse soovituslik summa, mis 
moodustab vähemalt 15 % lõikes 1 
osutatud rahastamispaketist, meetmetele, 
millega toetatakse koostööd ning poliitilist 
dialoogi kolmandate riikidega kultuuri, 
hariduse, noorte ja spordi valdkonnas.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohaldatakse õigustel põhinevat 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki 
inimõigusi, st nii kodaniku- ja poliitilisi kui 
ka majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi, et integreerida 
inimõiguste põhimõtted, toetada õiguste 
omajate suutlikkust oma õigusi nõuda, 
pöörates seejuures erilist tähelepanu 
vaestele ja haavatavatele rühmadele, ning 
aidata partnerriike oma rahvusvaheliste 
inimõigustealaste kohustuste täitmisel. 
Käesoleva määrusega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist.

2. Kohaldatakse õigustel põhinevat 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki 
inimõigusi, st nii kodaniku- ja poliitilisi kui 
ka majanduslikke, sotsiaalseid ja 
kultuurilisi õigusi, et integreerida 
inimõiguste põhimõtted, toetada õiguste 
omajate suutlikkust oma õigusi nõuda, 
pöörates seejuures erilist tähelepanu 
vaestele ja haavatavatele ning 
marginaliseeritud rühmadele, sealhulgas 
vähemustele, ning aidata partnerriike oma 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel. Eelkõige toetab liit 
haridust ja sporti kui vahendeid, millega 
soodustatakse arengut, aidatakse kaotada 



AD\1174439ET.docx 19/35 PE629.439v02-00

ET

vaesust ja kindlustada rahu, edendada 
sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust 
ning tagada juurdepääs kultuurile. 
Käesoleva määrusega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ning naiste, noorte ja 
laste mõjuvõimu suurendamist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et suurendada määruse mõju 
elanikkonnale, eriti kõige 
haavatavamatele rühmadele, peaks liit 
lisaks institutsioonide koostööle toetama 
ka rohujuuretasandi algatusi, 
inimestevahelisi kontakte ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit toetab vastavalt vajadusele kahepoolse, 
piirkondliku ja mitmepoolse koostöö ja 
dialoogi, partnerluslepingute ning 
kolmepoolse koostöö elluviimist.

Liit toetab vastavalt vajadusele kahepoolse, 
piirkondliku ja mitmepoolse koostöö ja 
dialoogi, partnerluslepingute ning 
kolmepoolse koostöö elluviimist, tehes 
seda muu hulgas institutsioonide ja 
kodanikuühiskonna struktureeritud 
dialoogi ja eri riikide ja piirkondade 
kodanikuühiskonna vastastikuse õppe 
kaudu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Ühelt poolt liidu ja liikmesriikide ja teiselt 
poolt partnerriikide vaheline koostöö 
põhineb arengu tõhususe põhimõtetel ning 
vajaduse korral edendatakse nende 
põhimõtete arendamist, täpsemalt: 
partnerriikide isevastutus 
arenguprioriteetide suhtes, tulemustele 
orienteeritus, kaasavad arengupartnerlused, 
läbipaistvus ja vastastikune 
aruandluskohustus. Liit edendab 
tulemuslikku ja tõhusat vahendite 
kasutuselevõttu ja kasutamist.

Ühelt poolt liidu ja liikmesriikide ja teiselt 
poolt partnerriikide vaheline koostöö 
põhineb arengu tõhususe põhimõtetel ning 
vajaduse korral edendatakse nende 
põhimõtete arendamist, täpsemalt: 
partnerriikide isevastutus 
arenguprioriteetide eest, tulemustele 
orienteeritus, kaasavad arengupartnerlused, 
läbipaistvus ja vastastikune 
aruandluskohustus ning austus. Liit 
edendab tulemuslikku ja tõhusat vahendite 
kasutuselevõttu ja kasutamist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse kliimamuutuste, 
keskkonnakaitse ja soolise 
võrdõiguslikkuse küsimused ning 
kasutatakse kestliku arengu eesmärkide 
vahelisi seoseid, et edendada integreeritud 
meetmeid, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki. Need programmid ja meetmed 
põhinevad riskide ja haavatavuste 
analüüsil, sisaldavad vastupanuvõime 
elementi ja on konfliktitundlikud. Nendes 
juhindutakse põhimõttest, et mitte kedagi 
ei tohi kõrvale jätta.

6. Käesoleva määruse kohaste 
programmide ja meetmetega 
integreeritakse kliimamuutuste, 
keskkonnakaitse, hariduse ja kultuuri ning 
soolise võrdõiguslikkuse küsimused ja 
kasutatakse kestliku arengu eesmärkide 
seoseid, et edendada integreeritud 
meetmeid, millega saab hüvesid 
võimendada ja täita sidusalt mitut 
eesmärki. Need programmid ja meetmed 
põhinevad riskide ja haavatavuse 
analüüsil, sealhulgas arusaamine 
diskrimineerimise eri vormidest, 
mitmekordsest diskrimineerimisest ja 
nende mõjust konkreetsetele 
inimrühmadele, sealhulgas naistele ja 
noortele, ning neis lõimitakse 
vastupanuvõimeline ennetav 
lähenemisviis ja konfliktitundlikkus. 
Nendes juhindutakse põhimõttest, et mitte 
kedagi ei tohi kõrvale jätta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Partneritega järgitakse rände 
valdkonnas lähenemist, mis oleks 
koordineeritum, terviklik ja struktuurne, 
ning selle tulemuslikkust hinnatakse 
regulaarselt.

7. Partneritega järgitakse rände 
valdkonnas koordineeritumat, 
terviklikumat ja struktuursemat 
lähenemist, ilma et see mõjutaks ELi 
välistegevuse muid valdkondi, ning selle 
lähenemise tulemuslikkust hinnatakse 
regulaarselt.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et aidata kaasa kestlikule arengule, 
milleks on vaja tagada stabiilne, 
rahumeelne ja kaasav ühiskond, võib 
käesoleva määruse kohast liidu abi lõikes 4 
sätestatud erandlikel asjaoludel kasutada 
julgeolekusektori ulatuslikuma reformi 
elluviimiseks või selleks, et suurendada 
partnerriikide sõjaliste osalejate suutlikkust 
arengutegevuse ja arengutegevuseks 
vajaliku julgeoleku toetuseks.

2. Et aidata kaasa kestlikule arengule, 
milleks on vaja tagada stabiilne, 
kultuuriteadlik, rahumeelne ja kaasav 
ühiskond, võib käesoleva määruse kohast 
liidu abi lõikes 4 sätestatud erandlikel 
asjaoludel kasutada julgeolekusektori 
ulatuslikuma reformi elluviimiseks või 
selleks, et suurendada partnerriikide 
sõjaliste osalejate suutlikkust 
arengutegevuse ja arengutegevuseks 
vajaliku julgeoleku toetuseks.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva määrusega toetatakse 
määruse (EL) nr.../... (Erasmus) alusel 
kehtestatud meetmeid. Käesoleva määruse 
alusel koostatakse seitsmeks aastaks ühtne 
programmdokument, kaasates mh määruse 
(EL) nr …/… (IPA III) kohased vahendid. 
Kõnealuste rahaliste vahendite kasutamise 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr …/… 
(Erasmus).

7. Käesoleva määrusega toetatakse 
rahaliselt määruse (EL) nr.../... (Erasmus) 
ja määruse (EL) nr.../... („Loov 
Euroopa“) alusel kehtestatud meetmeid. 
Nimetatud määruste alusel koostatakse 
seitsmeks aastaks ühtne 
programmdokument, kaasates mh määruse 
(EL) nr …/… (IPA III) kohased vahendid. 
Kõnealuste vahendite kasutamise suhtes 
kohaldatakse määrust (EL) nr …/… 
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(Erasmus) ja määrust (EL) nr.../... („Loov 
Euroopa“), tagades samas kooskõla 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) 
nr.../... (IPA III).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vajadusi, kasutades selliseid 
näitajaid nagu rahvaarv ja arengutase;

(a) vajadusi, mis määratakse kindlaks 
konkreetsete kriteeriumide ja 
süvaanalüüsi alusel, võttes arvesse 
rahvaarvu, vaesust, ebavõrdsust, 
inimarengut, majanduslikku ja 
keskkonnaalast haavatavust, inimõigusi, 
demokraatiat ja kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi, soolist võrdõiguslikkust 
ning riigi ja ühiskonna vastupanuvõimet;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetused ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku büroole ja Euroopa 
ülikoolidevahelisele inimõiguste ja 
demokratiseerimise edendamise keskusele 
(Global Campus), mis pakub Euroopa 
inimõiguste ja demokratiseerimise 
valdkonna magistriprogrammi ja sellega 
seotud võrgustikule, kuhu kuuluvad 
ülikoolid pakuvad kraadiõpet inimõiguste 
valdkonnas, sealhulgas stipendiume 
kolmandate riikide üliõpilastele ja 
inimõiguste kaitsjatele.

(c) toetused ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku büroole ja Euroopa 
ülikoolidevahelisele inimõiguste ja 
demokratiseerimise edendamise keskusele 
(Global Campus), mis pakub Euroopa 
inimõiguste ja demokratiseerimise 
valdkonna magistriprogrammi ja sellega 
seotud võrgustikule, kuhu kuuluvad 
ülikoolid pakuvad kraadiõpet inimõiguste 
valdkonnas, sealhulgas liikuvus- ja 
stipendiumivõimalusi kolmandate riikide 
üliõpilastele, teadlastele, õpetajatele ja 
inimõiguste kaitsjatele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oodatavate tulemuste saavutamisel 
tehtavaid edusamme tuleks jälgida selgete, 
läbipaistvate ja vajaduse korral 
mõõdetavate näitajate alusel. Kasutada 
tuleks üksnes piiratud arvul näitajaid, et 
aruandlus ei hilineks.

Oodatavate tulemuste saavutamisel 
tehtavaid edusamme tuleks jälgida selgete, 
läbipaistvate ja vajaduse korral 
mõõdetavate näitajate alusel. Kooskõlas 
kestliku arengu eesmärkidega eristatakse 
näitajaid vähemalt soo ja vanuse alusel. 
Kasutada tuleks üksnes piiratud arvul 
näitajaid, et aruandlus ei hilineks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Hariduse rolli tugevdamine, et 
levitada vabaduse, sallivuse ja 
mittediskrimineerimise alaseid väärtusi ja 
edendada kultuuri rolli vastastikust 
mõistmise edendamisel ühiskonnas, 
tugevdada rahu kindlustamist ja võidelda 
radikaliseerumise vastu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Diskrimineerimise kõigi 
esinemisvormide vastase võitluse ning 
võrdõiguslikkuse põhimõtte, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse ja vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste 
edendamine.

(c) Diskrimineerimise kõigi 
esinemisvormide vastase võitluse ja 
võrdõiguslikkuse põhimõtte, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse edendamine 
kooskõlas ÜRO konventsiooniga naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollidega ning vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste 
edendamine vastavalt ÜRO rahvuslikesse 
või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse 
vähemustesse kuuluvate isikute õiguste 
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deklaratsioonile, põlisrahvaste õiguste 
edendamine vastavalt ÜRO põlisrahvaste 
õiguste deklaratsioonile ning lesbide, 
geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
inimeste (LGBTI) õiguste edendamine, 
sealhulgas meetmed homoseksuaalsuse 
dekriminaliseerimiseks, homofoobse ja 
transfoobse vägivalla ja tagakiusamise 
vastaseks võitluseks ning LGBTI-inimeste 
kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabaduse 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kultuuri, kultuuripärandi ja 
loominguliste ja kunstiliste 
väljendusvormide ning koostöö ja 
partnerluste edendamine kultuuri- ja 
loomeasutuste ning -sektorite vahel, 
Euroopa tasandi koostöö majandusliku, 
sotsiaalset ja välismõõtme toetamine, 
kultuuri- ja loomesektori 
konkurentsivõime tugevdamine. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Kolmandate riikide kodanike 
diplomite ja välismaal veedetud õpiaja 
liikmesriikide haridus- ja koolitusasutuste 
poolse tunnustamise edendamine ja 
toetamine.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kultuuri- ja loovisikute, kunstnike, 
teadlaste, õpetajate, vabatahtlike, õpilaste 
ning kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste 
töötajate liikuvuse edendamine ja 
toetamine.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) Noorte kaasamise ja aktiivse 
osalemise ning noorteorganisatsioonide 
partnerluse toetamine.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Vaesuse kaotamine kõigis selle 
mõõtmetes, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine ning mitte 
kellegi kõrvalejätmine.

(a)  Vaesuse kaotamine kõigis selle 
mõõtmetes, pidades silmas ka 
haridusvaesust, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse vähendamine ning mitte 
kellegi kõrvalejätmine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Jõupingutuste tõhustamine, et võtta 
vastu strateegiad ja asjakohased 
investeeringud naiste ja noorte õiguste 
edendamiseks, et lihtsustada nende 
osalemist ühiskonna- ja majanduselus ning 
tagada nende igakülgne panus kaasavasse 

(b) Jõupingutuste tõhustamine, et võtta 
vastu strateegiad ja asjakohased 
investeeringud laste, naiste ja noorte 
õiguste, sealhulgas nende kultuurile ja 
haridusele juurdepääsu õiguse 
edendamiseks, et lihtsustada nende 
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majanduskasvu ja kestlikku arengusse. osalemist ühiskonna- ja majanduselus ning 
tagada nende igakülgne panus kaasavasse 
majanduskasvu ja kestlikku arengusse.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) Kõigile suunatud kaasava ja 
võrdsetel võimalustel põhineva kvaliteetse 
formaalse, informaalse ja mitteformaalse 
hariduse, sealhulgas tehnilise ja kutseõppe 
edendamine kõigil tasanditel, sealhulgas 
häda- ja kriisiolukordades ning 
digitehnoloogiate abil, et parandada 
õpetamise ja õppimise taset.

(m) Kõigile suunatud kaasava ja 
võrdsetel võimalustel põhineva kvaliteetse 
formaalse, informaalse ja mitteformaalse 
hariduse ning elukestva õppe võimaluste, 
sealhulgas tehnilise ja kutseõppe tagamine 
kõigil tasanditel, sealhulgas häda- ja 
kriisiolukordades ning digitehnoloogiate 
abil, et parandada õpetamise ja õppimise 
taset, sealhulgas keeletehnoloogiate 
kasutamist ning nii laialt avatud e-õppe 
kui ka põimõppe meetodite kasutamist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) Hariduskoridoride toetamine, et 
sõjategevuses osalevatest riikidest pärit 
üliõpilased saaksid tulla liidu 
ülikoolidesse.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Suutlikkuse suurendamise ning 
partnerriikidesse suunduva või nende 
vahelise õpirändega seotud meetmete 
toetamine, samuti koostöö ja poliitiline 

(n) Kolmandatesse riikidesse 
suunduva, sealt pärineva või liidu ja 
kolmandate riikide vahelise õpirändega, 
suutlikkuse suurendamise ja 
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dialoog nendes riikides asuvate 
institutsioonide, organisatsioonide, 
kohalike rakendusasutuste ning 
ametiasutustega.

kultuurikoostööga seotud meetmete 
toetamine, samuti nendes riikides asuvate 
institutsioonide, organisatsioonide, 
kohalike rakendusasutuste ning 
ametiasutustega toimuva koostöö ja 
poliitilise dialoogiga seotud meetmete 
toetamine.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o a) Meetmete toetamine ja koostöö 
edendamine spordi valdkonnas, et aidata 
kaasa naiste ja noorte, üksikisikute ja 
kogukondade mõjuvõimu suurendamisele 
ning kestliku arengu tegevuskava 2030 
tervishoiu, hariduse ja sotsiaalse 
kaasamise eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) Kultuuridevahelise dialoogi ja 
kultuurilise mitmekesisuse edendamine 
selle kõigis vormides, kultuuripärandi 
säilitamine ja edendamine, ning 
loomemajanduse potentsiaali 
vallandamine kestliku, sotsiaalse ja 
majandusliku arengu hüvanguks.

(q) Kultuuridevahelise dialoogi ja 
kultuurilise mitmekesisuse edendamine 
selle kõigis vormides, kultuuripärandi 
säilitamine ja edendamine, ning kultuuri- 
ja loomesektori potentsiaali vallandamine 
kestliku, sotsiaalse ja majandusliku arengu 
hüvanguks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 4 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Kestlikku arengut toetava hariduse 
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edendamine, et anda inimestele eeldused 
ühiskonna muutmiseks ja jätkusuutliku 
tuleviku loomiseks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Sisemise majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
linna- ja maapiirkondade vahel tugevamate 
sidemete loomine ning turismisektori 
arengu lihtsustamine säästva arengu 
võimendajana.

(g) Sisemise majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
linna- ja maapiirkondade vahel tugevamate 
sidemete loomine ning nii 
loomemajanduse kui ka kultuuriturismi 
sektori arengu lihtsustamine säästva arengu 
võimendajana.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) Koostöö arendamine teaduse, 
tehnoloogia ja teadusuuringute ning avatud 
andmete ja innovatsiooni valdkonnas.

(o) Koostöö arendamine teaduse, 
tehnoloogia ja teadusuuringute ning avatud 
andmete ja innovatsiooni, sealhulgas 
teadusdiplomaatia arendamise 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) Kultuuridevahelise dialoogi ja 
kultuurilise mitmekesisuse edendamine 
selle kõigis vormides ning kultuuripärandi 
säilitamine ja edendamine.

(p) Kultuuridevahelise dialoogi ja 
kultuurilise mitmekesisuse edendamine 
selle kõigis vormides ning nii 
kultuuripärandi kui ka nüüdiskunsti ja 
kultuuri väljendusvormide säilitamine ja 
edendamine.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Konfliktide ennetamise toetamine 
rahumeelsust soosiva hariduse ning 
kultuuri, teaduse ja teadusuuringute 
valdkonnas tehtava rahvusvahelise 
koostöö edendamise kaudu.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 7 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Koostöö kohalike ametiasutustega 
ning nende kui poliitikakujundajate ja 
otsustajate toetamine, et tõhustada 
kohalikku arengut ja valitsemist.

(e) Kolmandate riikide kodanike 
tõhusam kaasamine, sealhulgas 
majandus-, kultuuri-, spordi- ja avaliku 
diplomaatia abil.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 7 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Kolmandate riikide kodanike 
tõhusam kaasamine, sealhulgas majandus-, 
kultuuri- ja avaliku diplomaatia abil.

(f) Kolmandate riikide kodanike 
tõhusam kaasamine, sealhulgas majandus-, 
kultuuri-, spordi- ja avaliku diplomaatia 
ning kultuurisidemete abil.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Liidu ja partnerriikide ühiskondade (c) Liidu ja partnerriikide ühiskondade 



PE629.439v02-00 30/35 AD\1174439ET.docx

ET

vaheliste tihedamate partnerluste 
edendamine, sealhulgas inimestevaheliste 
kontaktide kaudu.

vaheliste tihedamate partnerluste 
edendamine, sealhulgas inimestevaheliste 
kontaktide kaudu, eelkõige seoses 
kultuuri-, haridus-, kutse- ja 
sporditegevusega.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kaasava ja võrdsetel võimalustel 
põhineva kvaliteetse hariduse ning 
väljaõppega seotud ühiste jõupingutuste 
edendamine kõigil tasanditel, sealhulgas 
häda- ja kriisiolukordades.

(a) Ühiste ülemaailmsete 
jõupingutuste edendamine, et võidelda 
haridusvaesuse vastu ja edendada 
kaasavat ja võrdsetel võimalustel 
põhinevat kvaliteetset haridust ja koolitust 
kõigil tasanditel ja igas vanuses, pidades 
eriti silmas tüdrukuid ja poisse, ning 
edendada elukestva õppe võimalusi 
kõikide jaoks, sealhulgas hädaolukordades 
ja kriisiolukordades, suurendades 
vahendeid, mis on ette nähtud haridus- ja 
haridusteenustele juurdepääsu 
programmis.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Meetmete toetamine ja koostöö 
edendamine spordi valdkonnas, et aidata 
kaasa naiste ja noorte, üksikisikute ja 
kogukondade mõjuvõimu suurendamisele 
ning kestliku arengu tegevuskava 2030 
tervishoiu, hariduse ja sotsiaalse 
kaasamise eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Partnerluste ja liitude kaudu 
teadmiste, oskuste ja väärtuste 
parandamine, et edendada 
kodanikuaktiivsust ning tootlikku, kaasavat 
ja vastupanuvõimelist ühiskonda.

(b) Partnerluste ja liitude kaudu 
teadmiste, teadusuuringute ja 
innovatsiooni, oskuste ja väärtuste 
parandamine, et edendada 
kodanikuaktiivsust ning haritud, 
demokraatlikku, kaasavat ja 
vastupanuvõimelist ühiskonda.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Sport
(a) Sordiorganisatsioonide koostöö ja 
partnerluse toetamine.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kultuurilist mitmekesisust ja 
rahumeelsete kogukondadevaheliste 
suhete kujundamisel kultuuridevahelist 
dialoogi käsitlevate algatuste edendamine.

(a) Kultuurilist mitmekesisust ning 
kultuuride- ja religioonidevahelist 
dialoogi käsitlevate algatuste edendamine 
rahumeelsete kogukondadevaheliste 
suhete kujundamiseks.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Kultuuri kui kestliku sotsiaal- ja 
majandusarengu edasiviija toetamine ning 
kultuuripärandit käsitleva koostöö 

(b) Kultuuri ning loomingulise ja 
kunstilise eneseväljenduse toetamine 
nende sisemise väärtuse tõttu ning 
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tugevdamine. kestliku sotsiaal-, isikliku ja 
majandusarengu mootorina ning 
kultuuripärandit ja ka nüüdiskunsti ja teisi 
kultuurilisi väljendusvorme käsitleva 
koostöö tugevdamine.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ELiga tehtava kultuurikoostöö 
toetamine, sealhulgas vahetuste, 
partnerluste ja muude algatuste kaudu, 
millesse on kaasatud kohalikud partnerid 
ja kodanikuühiskond koos Euroopa 
kultuuritegelaste, -sektorite ja -
asutustega.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Autorite, kunstnike ning kultuuri- 
ja loomemajanduses tegutsejate 
professionaalsuse tunnustamise 
toetamine, et arendada kultuuridevahelist 
dialoogi, kultuurilist ja kunstilist 
innovatsiooni ja sotsiaalset kaasatust ning 
tegutseda rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) Koostöö tõhustamine 
kultuuripärandi kaitsmise, säilitamise ja 
väärtustamise valdkonnas.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 – A osa – alapunkt 6 – alapunkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) Euroopa audiovisuaalteoste 
riikideülese ja rahvusvahelise ringluse, 
internetis ja väljaspool internetti 
levitamise ning uues digitaalkeskkonnas 
toimuva kinolevi suurendamine.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu ja selle rahvusvahelise rolli 
laialdase mõistmise ning nähtavuse 
edendamine strateegilise 
kommunikatsiooni, avaliku diplomaatia, 
inimestevaheliste kontaktide, haridusalase 
ja akadeemilise koostöö ja teavitustegevuse 
kaudu, et edendada liidu väärtusi ja huve;

(d) liidu ja selle rahvusvahelise rolli 
laialdase mõistmise ning nähtavuse 
edendamine strateegilise 
kommunikatsiooni, avaliku diplomaatia, 
inimestevaheliste kontaktide, 
rahvusvahelistes suhetes kultuuri 
kasutamise, haridusalase ja akadeemilise 
koostöö, Euroopa kultuuripärandi 
edendamise ja teavitustegevuse kaudu, et 
edendada liidu väärtusi ja huve.
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