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LÜHISELGITUS

Taust

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 öeldakse, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa 
arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Kuna Euroopa ühiskond on 
viimasel ajal puutunud kokku äärmusluse ja lõhestumisega, mis seab kahtluse alla avatud ja 
kaasava ühiskonna idee, leiab komisjon, et nende väärtuste edendamine ja tugevdamine on 
olulisem kui kunagi varem. Lisaks kogevad inimesed siiani diskrimineerimist soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse ja seksuaalse sättumuse 
alusel, ning naised, lapsed ja teised inimesed on iga päev silmitsi vägivalla ohuga. Samuti ei 
ole nad piisavalt teadlikud ELi väärtustest ja oma õigustest kodanikuna, mõned on neid isegi 
kahtluse alla seadnud.

Komisjon leiab, et see valdkond on seni olnud fragmenteeritud ja sellele on eraldatud piiratud 
vahendeid, millest ei piisa kõigi probleemide lahendamiseks. Seega on komisjon koondanud 
need uude õiguste ja väärtuste programmi, mida rahastatakse õiguse, õiguste ja väärtuste 
fondist kogueraldistega 641 705 000 eurot. Määruse ettepanek õiguste ja väärtuste programmi 
loomiseks avaldati 30. mail 2018.

Kavandatav uus programm on kahe olemasoleva rahastamisprogrammi, nimelt õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi ning programmi „Kodanike Euroopa“ 
ühendamise tulemus. Uue programmi üldeesmärk on kaitsta ja edendada ELi aluslepingutes ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õiguseid ja väärtuseid. Üldeesmärk saavutatakse 
kolme konkreetse eesmärgi kaudu:

• edendada võrdõiguslikkust ja õiguseid (võrdõiguslikkuse ja õiguste tegevussuund): 
võidelda ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu, toetada laiaulatuslikku poliitikat soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise edendamiseks ja peavoolustamiseks, samuti 
poliitikat võitluseks rassismi ja igasuguse sallimatuse vastu, kaitsta ja edendada laste õigusi, 
puuetega inimeste õigusi, liidu kodanike õigusi ning õigust isikuandmete kaitsele;

• edendada kodanike kaasatust ja osalemist liidu elus (kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund): parandada kodanike arusaamist liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest, ning edendada eri riikide kodanike kontakte ja koostööd;

• võidelda igasuguse vägivalla vastu (Daphne tegevussuund): võidelda igasuguse laste, 
noorte, naiste ja teiste riskirühmade vastu suunatud vägivalla vastu ning seda ennetada, samuti 
toetada ja kaitsta sellise vägivalla ohvreid.

Meetod

Euroopa Parlamendis on üldiseks juhtivaks komisjoniks LIBE. EMPL on nõuandev komisjon 
vastavalt kodukorra artiklile 53.

Arvamuse koostaja arvamuse peamised punktid
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• Nimetada programm ümber „Õiguste, võrdõiguslikkuse ja väärtuste“ programmiks, 
väljendamaks ELi eesmärki saavutada võrdõiguslikkus kõikide jaoks.

• Uuendada programmi üldeesmärgi sõnastust, et rõhutada võrdõiguslikkust ja õigusi, 
mis on juba nimetatud teksti põhjenduses 3: „Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida õigustel 
põhinevat, võrdõiguslikku, kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda.“

• Laiendada uue programmi isikulist kohaldamisala kooskõlas ESF+-ga, nimelt 
inimestele.

• Tagada, et järgmisel programmitöö perioodil pööratakse piisavalt tähelepanu 
võitlusele rassismi ja vihakõne vastu veebis.

• Seoses uue isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega tuleks pöörata erilist 
tähelepanu andmetöötluse kaitsele tööhõive kontekstis, arvestades nende andmete tundlikkust.

• Lisada rahastamiskõlblike meetmete loetelu põhiteksti, sest õigusakti sedavõrd olulist 
osa ei tohiks peita lisasse. Seepärast on tehtud ettepanek lisada uus artikkel 9 (a) ning viia 
kogu I lisa loetelu üle sellesse artiklisse.

• Programmi alusel tuleks tagada Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste võrgustiku EQUINET rahastamine, kuna tegemist on selliste tööorganite 
võrgustikuga, mis teevad koostööd programmiga hõlmatud ELi õiguse rakendamisel ja 
kohaldamise jälgimisel.

• Arvamuse koostaja soovitab uuendada tegevuste loetelu. Peamised punktid on tema 
arvates järgmised:

– meetmed ei peaks keskenduma üksnes teadmiste suurendamisele, vaid ka 
programmi puudutava aquis’ kasutamisele;

– tuleks tugevdada meetmete loomingulisi aspekte, kuna kogemused näitavad, et 
head loomingulised meetmed on artiklis 2 sätestatud programmi eesmärkide saavutamiseks 
tõhusad ja tulemuslikud;

– tuleks tuua tagasi peamiste osalejate toetamist ja õppematerjale puudutavad 
meetmed, mida praegu toetatakse, kuid mida uues ettepanekus ei nimetata.

• Lõpetuseks soovitab arvamuse koostaja teha II lisas selget vahet tulemusnäitajate ja 
väljundnäitajate vahel ning soovitab esitada aruanded väljundnäitajatega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liit peaks jätkama Euroopa Liidu 
lepingu artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste 
ja väärtuste hoidmist ja edendamist, 
lähtudes õigusaktidest, milles neid 
väärtusi veelgi täpsustatakse, eriti 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivist 
2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust, ning 
nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiivist 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel, ning järgides ELi kui ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
osalise kohustusi ning kooskõlas 
institutsioonide ühise teadaandega 
Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta 
(2017/C 428/09) ja Euroopa Parlamendi 
19. aprilli 2008. aasta resolutsiooniga 
vajaduse kohta luua Euroopa väärtuste 
rahastamisvahend, millega toetatakse 
Euroopa Liidus kohalikul ja riiklikul 
tasandil põhiväärtusi edendavaid 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
(2018/2619(RSP)).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste edendamist ja tugevdamist, 
jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 
seadmist Euroopa projektis kesksele 
kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on 
varasemast veelgi tähtsam edendada, 
tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi ja ELi 
väärtusi: inimõigusi, inimväärikuse 
austamist, vabadust, demokraatiat, 
võrdsust, õigusriigi põhimõtet. Sellel on 
Euroopa poliitilise, ühiskondliku, 
kultuurilise ja majanduselu jaoks sügav ja 
vahetu mõju. Uue fondi osana jätkab 
õigusprogramm liidu õigusruumi 
edasiarendamise ja piiriülese koostöö 
toetamist. Õiguste ja väärtuste programm 
koondab enda alla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1381/20138

aastateks 2014–2020 loodud õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/20149 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“ (edaspidi „eelkäija 
programmid“).

(2) Neid õigusi ja väärtusi ei või 
pidada enesestmõistetavaks ning tuleb
jätkata nende kaitsmist, edendamist ja 
tugevdamist, jagamist kodanike ja rahvaste 
vahel ning seadmist Euroopa projektis 
kesksele kohale. Seepärast luuakse ELi 
eelarves uus õiguse, õiguste ja väärtuste 
fond, mis koosneb õiguste ja väärtuste 
programmist ja õigusprogrammist. Ajal, 
mil Euroopa ühiskonnad seisavad silmitsi 
ekstremismi, radikalismi ja lõhenemisega
ning ikka veel püsivate sallimatuse ja 
diskrimineerimise probleemidega, on 
varasemast veelgi tähtsam edendada, 
tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi, ELi 
väärtusi ja õigusriiki, mis on 
demokraatiast lahutamatu ning kujutab 
endast selle tõhususe eeltingimust. 
Inimõiguste, inimväärikuse austamise, 
sotsiaalõiguste, vähemuste õiguste, 
vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja 
õigusriigi põhimõtte edendamisel ja 
toetamisel on Euroopa poliitilise, 
ühiskondliku, kultuurilise ja majanduselu 
jaoks sügav ja vahetu mõju. Uue fondi 
osana jätkab õigusprogramm liidu 
õigusruumi edasiarendamise ja piiriülese 
koostöö toetamist. Õiguste ja väärtuste 
programm koondab enda alla Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 loodud 
õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/20149 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“ (edaspidi „eelkäija 
programmid“).

_________________________________ __________________________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
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ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115,
17.4.2014, lk 3).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 
üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 
õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 
tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja
inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 
demokraatliku osaluse soodustamist ning 
seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 
rikkalikku mitmekesisust, mis põhineb 
meie ühisel ajalool ja mälul. Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 
institutsioonid annavad kodanikele ja 
esindusühendustele sobival viisil 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse
kõigis valdkondades.

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad inimestele ja üksustele, kes 
aitavad toetada, levitada ja kaitsta meie 
ühiseid väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust, hoides neid elavana ja 
dünaamilisena. Meie lõppeesmärk on
kaitsta, toetada ja hoida õigustel põhinevat, 
võrdõiguslikku, kaasavat ja 
demokraatlikku ühiskonda, sealhulgas 
aktiivset kodanikuühiskonda.
Rahastatavate meetmete eesmärk peaks 
olema inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 
demokraatliku osaluse soodustamine ning 
nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide 
vahel Euroopa ühiskonna rikkaliku
mitmekesisuse edendamine, mis põhineb 
meie ühistel väärtustel, ühisel ajalool ja 
mälul. Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 on 
täpsustatud, et institutsioonid annavad 
kodanikele ja esindusühendustele sobival 
viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 
sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 
sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 
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on väärtuste edendamisele ja kaitsmisele 
ühised, ja saavutada kriitiline mass, et 
saavutada selles valdkonnas konkreetseid 
tulemusi. See tuleks saavutada eelkäija 
programmide positiivsele kogemusele 
tuginedes. Nii on võimalik ära kasutada 
kõik sünergiast tulenevad võimalused, et 
tõhusamalt toetada hõlmatud 
poliitikavaldkondi ja suurendada nende 
väljavaateid jõuda inimesteni. Et 
programm oleks tulemuslik, tuleks selles 
arvestada eri valdkonna poliitika 
eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 
konkreetseid vajadusi, kasutades selleks 
spetsiaalselt kohandatud lähenemisviise.

on väärtuste levitamisele, edendamisele ja 
kaitsmisele ühised, ja saavutada kriitiline
mass, et saavutada selles valdkonnas 
konkreetseid tulemusi. See tuleks 
saavutada eelkäija programmide 
positiivsele kogemusele tuginedes ja ka 
uusi uuenduslikke meetmeid välja 
töötades. Nii on võimalik ära kasutada kõik 
sünergiast tulenevad võimalused, et 
tõhusamalt toetada hõlmatud 
poliitikavaldkondi ja suurendada nende 
väljavaateid jõuda inimesteni. Et 
programm oleks tulemuslik, tuleks selles 
arvestada eri valdkonna poliitika 
eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 
konkreetseid vajadusi, kasutades selleks 
spetsiaalselt kohandatud lähenemisviise.

Selgitus

Ei tohiks toetuda üksnes olemasolevatele meetmetele, vaid tuleks välja töötada ka uusi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 
kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 
ja koordineeritud tegevust. Tuues 
kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 
või linnade võrgustike raames, toetame 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
programmiga hõlmatud valdkondades, 
aitame suurendada kodanike kaasatust 
ühiskonnas ja seeläbi nende osalemist liidu 
demokraatlikus elus. Samal ajal soosib 
vastastikust mõistmist, mitmekesisust, 
dialoogi ja teiste vastu austust edendavate 
meetmete toetamine kuuluvustunde 
tekkimist ja Euroopa identiteeti, mis 
põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 
väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 
Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 

(5) Selleks et tuua Euroopa Liit oma 
kodanikele lähemale, on vaja eri meetmeid 
ja koordineeritud tegevust. Tuues 
kodanikud kokku sõpruslinnade projektide 
või linnade võrgustike raames, toetame 
kodanikuühiskonna organisatsioone 
programmiga hõlmatud valdkondades, 
aitame suurendada kodanike teadlikkust ja 
aktiivset kaasatust ühiskonnas ja seeläbi 
nende osalemist liidu demokraatlikus ja 
ühiskondlikus elus, tugevdades sotsiaalset 
kaasatust ja võideldes tõrjumise vastu. 
Samal ajal soosib vastastikust mõistmist, 
mitmekesisust, dialoogi ja teiste vastu 
austust edendavate meetmete toetamine 
kuuluvustunde tekkimist, sotsiaalset 
integratsiooni ja Euroopa identiteeti, mis 
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edendamine on eriti oluline ELi 
äärepoolseimates piirkondade elanike 
jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 
eraldatud ja kaugel.

põhineb ühisel arusaamisel Euroopa 
väärtustest, kultuurist, ajaloost ja pärandist. 
Liitu kuulumise tunde ja liidu väärtuste 
edendamine on eriti oluline ELi 
äärepoolseimates piirkondade elanike 
jaoks, sest nad on Mandri-Euroopast 
eraldatud ja kaugel. Vastastikuse 
mõistmise, dialoogi ja mitmekesisuse 
austamise väärtusi saab Euroopa tasandil 
kinnistada ainult siis, kui need on hästi 
juurdunud liikmesriikides ja nende 
piirkondades. Seepärast peaks programm 
neid väärtusi edendama ka liikmesriikides 
mitmesugustes rahvus-, etnilistes, keele-
või usurühmades, mis koos moodustavad 
nende ühiskonna kultuurilise rikkuse ja 
mitmekesisuse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kodanikud peaksid ka olema 
teadlikumad oma õigustest, mis tulenevad 
liidu kodakondsusest, tundma end teises 
liikmesriigis elades, reisides, õppides, 
töötades või vabatahtlikuna tegutsedes 
vabalt ning neil peaks olema võimalus
kasutada kõiki oma kodakondsusest 
tulenevaid õiguseid, nad peaksid olema 
kindlad võrdsetes võimalustes ning selles, 
et nende õigused on tagatud ja kaitstud 
ilma diskrimineerimiseta, kus nad ka liidus 
ei asuks. Kodanikuühiskonda tuleb toetada 
ELi lepingu artikli 2 kohaste ELi ühiste 
väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja neist 
teadlikkuse suurendamisel ning liidu 
õigusest tulenevate õiguste kasutamisel.

(7) Kodanikud peaksid ka olema 
teadlikumad oma kõikidest õigustest, mis 
tulenevad liidu kodakondsusest, sealhulgas 
mittediskrimineerimise sätetest seoses 
töötajate vaba liikumisega, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 
45 lõikes 2, tundma end teises liikmesriigis 
elades, reisides, õppides, töötades või 
vabatahtlikuna tegutsedes vabalt ning neil 
peaks olema õigus kasutada kõiki oma 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid, nad 
peaksid olema kindlad võrdsetes 
võimalustes ning selles, et nende õigused, 
sealhulgas sotsiaalsed õigused, on tagatud 
ja kaitstud ilma diskrimineerimiseta mis 
tahes alusel, kus nad ka liidus ei asuks. 
Lisaks arvestades, et kodanikuühiskonnal 
on praegu liikmesriikides mitmesuguseid 
raskusi, tuleb kodanikuühiskonda ja eriti 
kodanikuühiskonna organisatsioone
toetada ELi lepingu artikli 2 kohaste ELi 
ühiste väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja 
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neist teadlikkuse suurendamisel ning liidu 
õigusest tulenevate õiguste kasutamisel, 
pöörates erilist tähelepanu hartale.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja 
eesmärke. Naiste diskrimineerimise ja 
nende ebavõrdse kohtlemisega riivatakse 
nende põhiõigusi ja takistatakse nende 
poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku 
osalemist ühiskonnas. Pealegi takistavad 
struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine liidu kõigis 
tegevustes liidu tegevuse keskmes ja 
majanduskasvu soodustaja ning seda tuleks 
programmiga toetada.

(8) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja 
eesmärke. ELi toimimise lepingu artikliga 
8 tehakse liidule ülesandeks kaotada kogu 
oma tegevuse kaudu ebavõrdsus ning 
edendada meeste ja naiste vahel tõelist 
võrdõiguslikkust. Inimeste 
diskrimineerimisega ja nende ebavõrdse 
kohtlemisega soo alusel riivatakse nende 
põhiõigusi ja takistatakse nende poliitilist, 
sotsiaalset ja majanduslikku osalemist 
ühiskonnas. Pealegi takistavad 
struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine ja 
arvestamine liidu kõigis tegevustes, 
sealhulgas töö ja tööhõive valdkonnas, 
kus palgataseme ja tööturule juurdepääsu 
vallas esineb jätkuvalt diskrimineerimist,
liidu tegevuse keskmes ja majanduskasvu 
soodustaja ning seda tuleks programmiga 
toetada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et hoida ära eri vägivalla 
vormid ja nendega võidelda ning kaitsta 
ohvreid, on vaja tugevat poliitilist tahet ja 

(10) Selleks et hoida ära eri vägivalla 
vormid ja nendega võidelda ning kaitsta 
ohvreid, riskirühmi ja eriti haavatavas 
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kooskõlastatud tegevust, mille aluseks on 
varasema Daphne programmi ning õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ja õigusprogrammi meetodid ja 
tulemused. 1997. aastast käivitatud 
Daphne rahastamine, millest toetatakse 
vägivallaohvreid ning võitlust laste, noorte 
ja naiste vastu suunatud vägivallaga, on 
olnud tõeliselt edukas nii populaarsuse 
poolest sidusrühmade seas (avalikud 
asutused, akadeemilised asutused ja 
vabaühendused) kui ka rahastatud 
projektide tulemuslikkuse poolest. Sellest 
on rahastatud projekte, et suurendada 
teadlikkust, pakkuda ohvritele 
tugiteenuseid või toetada kohapeal 
tegutsevaid vabaühendusi. Selle raames on 
tegeletud erinevate vägivallavormidega, nt 
koduvägivalla, seksuaalvägivalla, 
inimkaubandusega, kuid ka uute 
esilekerkivate vägivallavormidega nagu 
küberkiusamine. Seepärast on oluline 
jätkata kõigi nende meetmetega ja võtta 
programmi rakendamisel igati arvesse 
nende tulemusi ja nendest saadud 
kogemusi.

olukorras olevaid isikuid, on vaja tugevat 
poliitilist tahet ja kooskõlastatud tegevust, 
mille aluseks on varasema Daphne 
programmi ning õiguste, võrdõiguslikkuse 
ja kodakondsuse programmi ja 
õigusprogrammi meetodid ja tulemused.
Tuleb teha jõupingutusi, et vältida 
programmide kattumist ja 
topeltrahastamist. 1997. aastal käivitatud 
Daphne rahastamine, millest toetatakse 
vägivallaohvreid ning võitlust laste, noorte 
ja naiste vastu suunatud vägivallaga, on 
olnud tõeliselt edukas nii populaarsuse 
poolest sidusrühmade seas (avalikud 
asutused, akadeemilised asutused ja 
vabaühendused) kui ka rahastatud 
projektide tulemuslikkuse poolest. Sellest 
on rahastatud projekte, et suurendada 
teadlikkust, pakkuda ohvritele, 
riskirühmadele ja eriti haavatavas 
olukorras olevatele isikutele tugiteenuseid 
või toetada kohapeal tegutsevaid 
vabaühendusi. Selle raames on tegeletud 
erinevate vägivallavormidega, nt 
koduvägivalla, seksuaalvägivalla, 
inimkaubandusega, kuid ka uute 
esilekerkivate vägivallavormidega nagu 
küberkiusamine. Seepärast on oluline 
jätkata kõigi nende meetmetega ja võtta 
programmi rakendamisel igati arvesse 
nende tulemusi ja nendest saadud 
kogemusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Diskrimineerimiskeeld on liidu 
oluline põhimõte. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 19 sätestatakse võimalus 
astuda vajalikke samme, et võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 

(11) Diskrimineerimiskeeld on liidu 
oluline põhimõte. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 19 sätestatakse võimalus 
astuda vajalikke samme, et võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
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seksuaalse sättumuse alusel. 
Diskrimineerimiskeeld on sätestatud ka 
harta artiklis 21. Arvesse tuleks võtta 
diskrimineerimise eri vormide erisusi ja 
paralleelselt tuleks välja töötada vastavad 
meetmed ühel või mitmel põhjusel 
diskrimineerimise ennetamiseks ja 
takistamiseks. Programmist tuleks toetada 
meetmeid, millega hoida ära 
diskrimineerimine, rassism, ksenofoobia, 
antisemitism, moslemivastane vaen ja 
muud sallimatuse vormid. Siinkohal 
tuleks erilist tähelepanu pöörata vägivalla 
kõikide vormide, viha, segregatsiooni ja 
häbimärgistamise ärahoidmisele ja 
nendega võitlemisele ning kiusamise, 
ahistamise ja sallimatu kohtlemisega 
võitlemisele. Programmi tuleks rakendada 
vastastikku toetaval viisil koos muude 
liidu meetmetega, mis on sama 
eesmärgiga, eelkõige nendega, millele on 
osutatud komisjoni 5. aprilli 2011. aasta 
teatises „Romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik 
aastani 2020“10 ja nõukogu 9. detsembri 
2013. aasta soovituses romade tõhusaks 
integratsiooniks liikmesriikides võetavate 
meetmete kohta11.

seksuaalse sättumuse alusel. 
Diskrimineerimiskeeld on sätestatud ka 
harta artiklis 21, mille kohaselt on 
keelatud igasugune diskrimineerimine, 
sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, ning et aluslepingute kohaldamisel 
ja ilma et see piiraks nimetatud lepingute 
või nendes sisalduvate erisätete 
kohaldamist, tuleks keelata 
diskrimineerimine kodakondsuse alusel, 
ning harta terve III peatükk on 
pühendatud võrdõiguslikkusele. 
Võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine ei ole ainult 
õiguslikud küsimused, vaid ühiskonna 
üks põhilisi ülesandeid, seega tuleks 
arvesse võtta diskrimineerimise eri 
vormide erisusi ja paralleelselt tuleks välja 
töötada vastavad meetmed ühel või mitmel 
põhjusel diskrimineerimise, samuti 
läbipõimunud diskrimineerimise
ennetamiseks ja takistamiseks. 

_________________________________

11 ELT C 378, 24.12.2013, lk 1.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Programmist tuleks toetada 
meetmeid, millega hoida ära 
diskrimineerimine, rassism, ksenofoobia, 
antisemitism, romavastasus, afrofoobia, 
moslemivastane vaen ja muud sallimatuse 
vormid, näiteks puude, vanuse, soo, 
sooväljenduse, sooidentiteedi ja 
seksuaalse sättumuse alusel, samuti 
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tunnustada kõikide isikute õigust olla 
koheldud väärikalt. Siinkohal tuleks 
erilist tähelepanu pöörata ka vägivalla 
kõikide vormide, viha, segregatsiooni ja 
häbimärgistamise ärahoidmisele ja 
nendega võitlemisele ning kiusamise 
(sealhulgas küberkiusamise), ahistamise 
ja sallimatu kohtlemisega võitlemisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Programmi tuleks rakendada 
vastastikku toetaval viisil koos muude 
liidu meetmetega, mis on sama 
eesmärgiga, eelkõige nendega, millele on 
osutatud komisjoni 5. aprilli 2011. aasta 
teatises „Romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik 
aastani 2020“ ja nõukogu 9. detsembri 
2013. aasta soovituses romade tõhusaks 
integratsiooniks liikmesriikides võetavate 
meetmete kohta1a. Sallivate ja kaasavate 
töökohtade edendamine ning kõigi 
väärika kohtlemise õiguse tunnustamine 
töökohas ja ühiskonnas tervikuna on 
jätkuvad eesmärgid, mis nõuavad rohkem 
ja jõulisemaid kooskõlastatud meetmeid, 
sealhulgas piisavate rahaliste vahendite 
eraldamist.

____________________

1a ELT C 378, 24.12.2013, lk 1.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 
takistused ning juurdepääsu puudumine 
muudavad puudega inimestel teistega 
võrdsetel alustel ühiskonnas 
täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 
keeruliseks. Puudega inimeste ees seisab 
veel muidki takistusi: neil on keerulisem 
pääseda tööturule, saada kaasavat ja 
kvaliteetsele haridust, vältida vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust, saada osa 
kultuurialgatustest ja meediast või kasutada 
oma poliitilisi õigusi. Olles Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni osaline, on 
liit ja selle liikmesriigid võtnud endale 
kohustuse edendada, kaitsta ja tagada 
kõigile puudega inimestele kõigi 
inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 
võrdne teostamine. Puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist on saanud liidu 
õiguskorra lahutamatu osa.

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 
takistused ning juurdepääsu puudumine 
muudavad puudega isikutel teistega 
võrdsetel alustel ühiskonnas 
täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 
keeruliseks. Puudega isikute, sealhulgas 
pikaajaliste füüsiliste, vaimsete, 
intellektuaalsete või meelepuuetega 
inimeste ees seisab veel muidki takistusi: 
neil on keerulisem pääseda tööturule, saada 
kaasavat ja kvaliteetset haridust, vältida 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, saada osa 
kultuurialgatustest ja meediast või kasutada 
oma poliitilisi õigusi. Olles Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni osaline, on 
liit ja selle liikmesriigid võtnud endale 
kohustuse edendada, kaitsta ja tagada 
kõigile puudega inimestele kõigi 
inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 
võrdne teostamine. Puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist on saanud liidu 
õiguskorra lahutamatu osa. Sellega seoses 
peaks programm pöörama erilist 
tähelepanu meetmetele, mis kasvatavad 
teadlikkust probleemidest, millega 
puudega inimesed ühiskonnas täiel 
määral osalemisel ja võrdsete kodanikena 
oma õiguste kasutamisel kokku puutuvad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 järgi peaks programmi kõik meetmed 
toetama soolise aspekti arvestamist ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 järgi peaks programmi kõik meetmed 
toetama soolise aspekti arvestamist ning 
soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kooskõlas liidu õigusaktidega, mis 
käsitlevad võrdset kohtlemist, loovad 
liikmesriigid võrdse kohtlemise 
edendamiseks sõltumatud asutused 
(võrdõiguslikkust edendavad asutused), et 
võidelda diskrimineerimisega rassilise,
etnilise päritolu soo alusel. Kuid mitmed 
liikmesriigid on läinud veelgi kaugemale ja 
taganud, et võrdõiguslikkust edendavad 
asutused saavad käsitleda ka 
diskrimineerimist, mis toimub muul alusel, 
nt vanuse, seksuaalse sättumuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete või 
muul alusel. Võrdõiguslikkust edendavatel 
asutustel on võrdõiguslikkuse edendamisel 
ning võrdse kohtlemise õigusnormide 
kohaldamise tagamisel keskne roll, 
pakkudes eelkõige sõltumatut abi 
diskrimineerimisohvritele, korraldades 
diskrimineerimist käsitlevaid sõltumatuid 
uuringuid, avaldades sõltumatuid 
aruandeid ja andes soovitusi seoses 
diskrimineerimisküsimustega nende riigis. 
On oluline, et võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste sellesisulist tööd koordineeritaks 
liidu tasandil. EQUINET loodi 2007. 
aastal. Selle võrgustiku liikmed on 
riiklikud asutused, kes edendavad võrdset 
kohtlemist, nagu sätestatud nõukogu 
direktiivides 2000/43/EÜ15 ja 
2004/113/EÜ16 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivides 2006/54/EÜ17 ja 
2010/41/EL18. EQUINET on erilises 
olukorras, sest on ainus üksus, kes tagab 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
meetmete koordineerimist. EQUINETi 
tegevuse koordineerimine on liidu 
diskrimineerimisvastase õiguse 
nõuetekohase rakendamise seisukohast 
kesksel kohal ja seda tuleks programmist 
toetada.

(17) Kooskõlas liidu õigusaktidega, mis 
käsitlevad võrdset kohtlemist, loovad 
liikmesriigid võrdse kohtlemise 
edendamiseks sõltumatud asutused 
(võrdõiguslikkust edendavad asutused), et 
võidelda diskrimineerimisega rassilise ja
etnilise päritolu ning soo alusel. Kuid 
mitmed liikmesriigid on läinud veelgi 
kaugemale ja taganud, et võrdõiguslikkust 
edendavad asutused saavad käsitleda ka 
diskrimineerimist, mis toimub muul alusel, 
nt vanuse, seksuaalse sättumuse, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete või 
muul alusel. Võrdõiguslikkust edendavatel 
asutustel on võrdõiguslikkuse edendamisel 
ning võrdse kohtlemise õigusnormide 
kohaldamise tagamisel keskne roll, 
pakkudes eelkõige sõltumatut abi 
diskrimineerimisohvritele, korraldades 
diskrimineerimist käsitlevaid sõltumatuid 
uuringuid, avaldades sõltumatuid 
aruandeid ja andes soovitusi seoses 
diskrimineerimisküsimustega nende riigis. 
On oluline, et kõigi nende asjaomaste 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
sellesisulist tööd koordineeritaks liidu 
tasandil. EQUINET loodi 2007. aastal.
Selle võrgustiku liikmed on riiklikud 
asutused, kes edendavad võrdset 
kohtlemist, nagu sätestatud nõukogu 
direktiivides 2000/43/EÜ15 ja 
2004/113/EÜ16 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivides 2006/54/EÜ17 ja 
2010/41/EL18. Komisjon võttis vastu 
soovitused võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste suhtes kohaldatavate nõuete 
kohta [C(2018) 3850 final], milles 
käsitletakse nende asutuste volitusi, 
sõltumatust, tõhusust ja koordineerimist 
ning koostööd. EQUINET on erilises 
olukorras, sest on ainus üksus, kes tagab 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste 



PE627.615v02-00 16/31 AD\1166737ET.docx

ET

meetmete koordineerimise. EQUINETi 
tegevuse koordineerimine on liidu 
diskrimineerimisvastase õiguse 
nõuetekohase rakendamise seisukohast 
kesksel kohal ja seda tuleks programmist 
toetada.

__________________ __________________

15 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 
2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust (ELT L 
180, 19.7.2000, lk 22).

15 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 
2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust (ELT L 
180, 19.7.2000, lk 22).

16 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiiv 2004/113/EÜ meest ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 
373, 21.12.2004, lk 37).

16 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiiv 2004/113/EÜ meest ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 
373, 21.12.2004, lk 37).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 23).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 23).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 
2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest 
isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 
(ELT L 180, 15.7.2010, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 
2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest 
isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 
(ELT L 180, 15.7.2010, lk 1).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest, 
sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest, 
sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 
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tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 
kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 
rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et toetada ja suurendada 
selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide mõjuvõimu ja nende
suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 
edendamisega ja kelle tegevus aitab ELi 
õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste strateegilist 
kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 
ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 
edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 
ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 
tasandil.

tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 
kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 
rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et toetada ja suurendada
selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 
suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 
edendamisega ja kelle tegevus aitab 
strateegiliselt kohaldada ELi õigusest ja 
ELi põhiõiguste hartast tulenevaid õigusi, 
sealhulgas õiguste kaitsmise ja muu 
järelevalvemeetmete kaudu, ning edendada 
ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid ja 
suurendada neist teadlikkust kohalikul, 
piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) ELi toimimise lepingu artikli 9 
kohaselt tuleks edendada tööhõive kõrget 
taset, piisava sotsiaalse kaitse tagamist 
ning võitlust sotsiaalse tõrjutuse vastu. 
Seetõttu tuleks programmi meetmetega 
edendada koostoimet vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja tööturult kõrvalejäämise vastu 
võitlemise ning võrdõiguslikkuse 
edendamise ja diskrimineerimise kõigi 
vormide vastu võitlemise meetmete vahel. 
Seepärast tuleks programmi rakendada 
nii, et oleks tagatud maksimaalne 
koostoime ja täiendavus nii selle eri 
suundade vahel kui ka Euroopa 
Sotsiaalfondiga+. Lisaks tuleks tagada 
koostoime Erasmuse ja Euroopa 
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Sotsiaalfondiga+, tagamaks, et need 
fondid aitavad ühiselt kaasa kvaliteetse 
hariduse andmisele ja kõigile võrdsete 
võimaluste kindlustamisele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul lähtutakse nende võimest saavutada 
meetmete erieesmärke ja tulemusi, võttes 
eelkõige arvesse kontrollidega seotud 
kulusid, halduskoormust ja eeldatavat 
nõuete täitmata jätmisega seotud riski. See 
peaks hõlmama kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning ka sellist 
rahastamist, mis ei ole seotud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 
kuludega. Vastavalt finantsmäärusele, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013,20 nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95,21

nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9622 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193923 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 
neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 

(24) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul lähtutakse nende võimest saavutada 
meetmete erieesmärke ja tulemusi, võttes 
eelkõige arvesse kontrollidega seotud 
kulusid, halduskoormust ja eeldatavat 
nõuete täitmata jätmisega seotud riski. See 
peaks hõlmama kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete, ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning ka sellist 
rahastamist, mis ei ole seotud 
finantsmääruse artikli 125 lõikes 1 osutatud 
kuludega. Selleks et hõlbustada 
programmis osalemist, sealhulgas 
väikeste organisatsioonide poolt, tuleks 
tagada abi ja kõrvaldada igasugune 
tarbetu halduskoormus. Vajaduse korral 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 
võimalust rakendada kaheetapilist 
hindamismenetlust ning eraldada 
alltoetusi ja mitmeaastasi tegevustoetusi. 
Kaasrahastamise määrade puhul tuleks 
arvesse võtta nende organisatsioonide liiki 
ja suurust, kelle jaoks 
programmikonkurss on ette nähtud.
Vastavalt finantsmäärusele, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 
Euratom) nr 883/201320, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9521, 
nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9622 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193923 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumise ja 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kadumaläinud, 
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kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud vahendite tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada 
haldusjuurdlusi, sealhulgas kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja 
neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt määrusele (EL) 2017/1939 võib 
Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid 
kuritegusid, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, ja esitada nendes süüdistusi, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137124. 
Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

__________________ __________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999, (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

21 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

22 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
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Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

23 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu, et toetada avatud, 
demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi.

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas igas 
suuruses kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamise kaudu, et
kaitsta, toetada ja hoida avatud, õigustel 
põhinevaid, võrdõiguslikke, kaasavaid, 
avatud ja demokraatlikke ühiskondi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2– punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada kodanike kaasatust ja 
osalemist liidu demokraatlikus elus 
(kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund),

b) edendada inimeste kaasatust ja 
osalemist liidu demokraatlikus elus 
(kodanike kaasatuse ja osalemise 
tegevussuund),
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, ja võidelda
sellistel alustel diskrimineerimise vastu,
ning toetada terviklikku poliitikat, et 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist ning nende 
arvessevõtmist, ning poliitikat, et võidelda 
rassismi ja sallimatuse kõigi vormide 
vastu;

a) edendada kõigi võrdõiguslikkust, 
hoides ära igasugune diskrimineerimine 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ja 
harta artikli 21 lõikes 1 esitatud põhjustel 
diskrimineerimist ning võideldes sellistel 
alustel diskrimineerimise vastu ning 
toetades terviklikku poliitikat, et edendada 
soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset 
kaasatust ja mittediskrimineerimist ning 
nende arvessevõtmist, ning poliitikat, et 
võidelda rassismi ja sallimatuse kõigi 
vormide vastu nii internetis kui ka mujal;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) edendada vastastikust mõistmist, 
dialoogi ja mitmekesisuse austamist 
liikmesriikides ja liidus.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
puudega inimeste õiguseid, liidu 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 
õigust isikuandmete kaitsele.

b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
eakate õiguseid, puudega inimeste 
õiguseid, liidu kodakondsusest tulenevaid 
õiguseid, sealhulgas sotsiaalõiguseid, ja 
õigust isikuandmete kaitsele, sealhulgas 



PE627.615v02-00 22/31 AD\1166737ET.docx

ET

andmetöötluse olukordades tööhõive või 
sotsiaalkaitse eesmärkidel, nagu on 
sätestatud isikuandmete kaitse 
üldmääruses1a.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada kodanike arusaamist 
liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest;

a) parandada kodanike arusaamist 
liidust, selle ühistest väärtustest, ajaloost –
erilise rõhuga totalitaarsete režiimide 
ajaloole –, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada suhtlust ja koostööd eri 
riikide kodanike vahel; edendada kodanike 
kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 
osalemist, mis aitab kodanikel ja 
esindusühendustel teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades.

b) edendada suhtlust ja koostööd eri 
rahvusest ja erineva kultuurilise taustaga
kodanike vahel; edendada kodanike 
kodanikuaktiivsust ja demokraatlikku 
osalemist, mis aitab kodanikel ja 
esindusühendustel teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades, ja 
tugevdada solidaarsust.
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära igasugune vägivald, mis 
on suunatud laste, noorte ja naiste või 
muude riskirühmade vastu ning võidelda 
sellega;

a) hoida muu hulgas teavitus- ja 
haridusmeetmetega ära igasugune 
vägivald, sealhulgas koduvägivald, mis on 
suunatud laste, noorte ja naiste ning eakate 
või muude riskirühmade, eelkõige eriti 
haavatavas olukorras olevate isikute
vastu, ning võidelda sellega;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada ja kaitsta sellise vägivalla 
ohvreid.

b) toetada ja kaitsta sellise vägivalla 
ohvreid, riskirühmi ja eriti haavatavas 
olukorras olevaid isikuid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel võib rahastada 
meetmeid, mis aitavad kaasa artiklis 2 
täpsustatud erieesmärkide saavutamisele. 
Rahastamiskõlblikud on eelkõige I lisas 
loetletud meetmed.

Käesoleva määruse alusel võib rahastada 
meetmeid, mis aitavad kaasa artiklis 2 
täpsustatud erieesmärkide saavutamisele. 
Rahastamiskõlblikud on eelkõige 
järgmised meetmed:

a) teadlikkuse suurendamine, 
loominguline tegevus, haridusalane 
tegevus ning teabe levitamine, et 
parandada poliitika ja õiguste kasutamist 
ja tundmist programmiga hõlmatud 
valdkondades;
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b) vastastikune õppimine heade 
tavade jagamise kaudu sidusrühmade 
vahel, et parandada ühiskonnaelus 
osalemist ja demokraatlikku kaasatust, 
tuginedes teadmistele ja vastastikusele 
mõistmisele; ning

c) õiguste kaitsmise, loome-, 
analüüsi- ja järelevalvemeetmed1a, et 
paremini mõista olukorda liikmesriikides 
ja liidu tasandil programmiga hõlmatud 
valdkondades ning parandada liidu 
õiguse ja poliitika rakendamist 
liikmesriikides;

d) sidusrühmade koolitamine, et 
parandada nende teadlikkust ja teadmisi 
liidu poliitikast ja õigustest programmiga 
hõlmatud valdkondades ning oskust neid 
kasutada;

e) kõigile juurdepääsetavate info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus;

f) kodanike teadlikkuse 
suurendamine Euroopa kultuurist, 
väärtustest, ajaloost ja ajaloolisest mälust 
ning liitu kuulumise solidaarsustunde 
tugevdamine;

g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 
kokkutoomine, andes neile võimaluse 
osaleda mestimises, sealhulgas 
sõpruslinnade meetmetes;

h) demokraatlikuma liidu ehitamises 
aktiivse, kaasava osalemise, sellesse 
avalikkuse kaasamise ning õiguste ja 
väärtuste kasutamise ning õigustest ja 
väärtustest teadlikkuse suurendamise 
julgustamine ja hõlbustamine 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu;

i) määruse (EL) nr 211/2011 
rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 
rahastamine, toetades seeläbi seda, et 
kodanikud saavad teostada oma õigust 
algatada ja toetada Euroopa 
kodanikualgatusi;

j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 
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suurendamine, et edendada, kohaldada ja 
edasi arendada liidu õigust, 
poliitikaeesmärke ja strateegiaid, ning 
programmiga hõlmatud valdkondades 
tegutsevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamine, sõltumata 
nende suurusest;

k) programmi tundmise ja selle 
tulemuste levitamise ja ülekantavuse 
parandamine ning inimeste teavitamine 
nendest, sealhulgas 
programmikontaktpunktide/riiklike 
kontaktisikute võrgustiku loomise ja 
toetamise kaudu.

______________________

1a Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 
statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; 
uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja 
küsitlused; hindamised; mõju hindamine; 
suuniste, aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine.

(Punktid a–k on I lisa esimese lõigu muudetud punktid.)

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet.

1. Liidu rahaliste vahendite saajad 
tunnistavad liidu rahaliste vahendite 
päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti 
meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), 
andes eri sihtrühmadele, sealhulgas 
meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, 
tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud 
teavet vormis, mis on kättesaadav ka 
puuetega inimestele.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised 
vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa 
liidu poliitiliste prioriteetide 
tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud 
artiklis 2 osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I LISA välja jäetud

Programmi meetmed

Artikli 2 lõikes 2 osutatud programmi 
erieesmärkide saavutamist toetatakse 
eelkõige järgmiste meetmete kaudu:

(a) teadlikkuse suurendamine, teabe 
levitamine, et parandada poliitika ja 
õiguste tundmist programmiga hõlmatud 
valdkondades;

(b) vastastikune õppimine heade 
tavade jagamise kaudu sidusrühmade 
vahel, et parandada oma teadmisi ja 
vastastikust mõistmist ning ühiskonnaelus 
osalemist ja demokraatlikku kaasatust;

(c) analüüsi- ja järelevalvemeetmed, 
et paremini mõista olukorda 
liikmesriikides ja ELi tasandil 
programmiga hõlmatud valdkondades 
ning parandada liidu õiguse ja poliitika 
rakendamist liikmesriikides;

(d) sidusrühmade koolitamine, et 
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parandada nende teadmisi liidu poliitikast 
ja õigustest programmiga hõlmatud 
valdkondades;

(e) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
vahendite arendamine ja hooldus;

(f) kodanike teadlikkuse 
suurendamine Euroopa kultuurist, 
ajaloost ja ajaloolisest mälust ning liitu 
kuulumise tunde tugevdamine;

(g) Euroopa eri rahvuste ja kultuuride 
kokkutoomine, andes neile võimaluse 
osaleda sõpruslinnade meetmetes;

(h) demokraatlikuma liidu ehitamises 
aktiivse osalemise ning õigustest ja 
väärtustest teadlikkuse suurendamise 
julgustamine ja hõlbustamine 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu;

(i) määruse [(EL) nr 211/2011] 
rakendamise tehnilise ja korraldusliku toe 
rahastamine, toetades seeläbi seda, et 
kodanikud saavad teostada oma õigust 
algatada ja toetada Euroopa 
kodanikualgatusi;

(j) Euroopa võrgustike suutlikkuse 
suurendamine, et edendada ja edasi 
arendada liidu õigust, poliitikaeesmärke 
ja strateegiaid, ning programmiga 
hõlmatud valdkondades tegutsevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamine;

(k) programmi tundmise ja selle 
tulemuste levitamise ja ülekantavuse 
parandamine ning inimeste teavitamine 
nendest, sh 
programmikontaktpunktide/riiklike 
kontaktisikute võrgustiku loomise ja 
toetamise kaudu.

______________________

1 Siia alla kuuluvad näiteks andmete ja 
statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; 
uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja 
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küsitlused; hindamised; mõju hindamine; 
suuniste, aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi jälgitakse näitajate kogumi 
põhjal, et mõõta, mil määral programmi 
üld- ja erieesmärgid on saavutatud, püüdes 
minimeerida halduskoormust ja kulusid. 
Selleks kogutakse andmeid järgmiste 
peamiste näitajate kohta:

Programmi jälgitakse tulemusnäitajate
kogumi põhjal, et mõõta, mil määral 
programmi üld- ja erieesmärgid on 
saavutatud, püüdes minimeerida 
halduskoormust ja kulusid. Selleks 
kogutakse andmeid järgmiste peamiste 
näitajate kohta:

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab igal aastal ka järgmised 
väljundnäitajad:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete geograafiline jaotus 
tegevussuundade lõikes

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastatud taotluste ja meetmete arv 
artikli 9 esimese lõigu loetelu ja 
tegevussuundade lõikes

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlejate poolt soovitud ja neile 
eraldatud rahastamise tase artikli 9 
esimeses lõigus loetletud meetmete ja 
tegevussuundade lõikes
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