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LÜHISELGITUS 

Haridus ja koolitus on Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

strateegia ning liikmesriikide majandus- ja tööhõivepoliitika koondsuuniste kesksed osad. 

Komisjon ja parlament pooldavad seetõttu ajavahemikul 2014–2020 ELi toetuse suurendamist 

haridusele ja koolitusele, et parandada inimeste kutseoskusi ja tegeleda paljudes 

liikmesriikides esineva noorte töötuse kõrge taseme probleemiga. 

 

 Määruse ettepanek 

 

Programm „Erasmus kõigi jaoks” hõlmab hariduse, koolituse, noorte ja spordi 

valdkondi ning selle kaudu püütakse elukestva õppe vaatenurgast toetada kõiki 

haridussektoreid (kaasa arvatud kõrgharidus, kutseharidus, täiskasvanute koolitus, 

kooliharidus ja noorte tegevus). 

Komisjon soovitab, et Erasmuse programmis tuleks koondada tähelepanu kolmele 

kesksele valdkonnale: 

 piiriülene ja rahvusvaheline õppimisega seotud liikuvus üliõpilaste, noorte, 

õpetajate ja personali jaoks;  

  koostöö innovatsiooni ja heade tavade nimel haridusasutuste vahel, samuti koostöö 

noorsoovaldkonnas aktiivsete asutustega ning poliitiliste tegevuskavade toetamine; 

 poliitiliste reformide toetamine ja suutlikkuse arendamine kolmandates riikides, 

sealhulgas laienemisprotsessis osalevates riikides, pöörates erilist tähelepanu 

naaberriikidele ja rahvusvahelisele poliitilisele dialoogile.  

„Erasmus kõigi jaoks” põhineb olemasolevatel rahvusvahelistel programmidel („Erasmus 

Mundus”, „Tempus”, „Edulink” ja „Alfa”) ja koostööprogrammidel tööstusriikidega, ning 

hõlmab neid.  

Aastateks 2014–2020 on programmile „Erasmus kõigi jaoks” ette nähtud 17 299 

miljardi euro suurune eelarve, mille hulka kuulub ka hariduse, koolituse ja noorsoo valdkonna 

meetmeteks ette nähtud 16 742 miljardit eurot (65% õppepersonali liikuvuseks, 26% 

innovatsiooni ja heade tavade alaseks koostööks, 4% poliitikareformide toetuseks ja 2% 

halduskuludeks), 318,4 miljonit eurot Jean Monnet’ meetmeteks ja 238,8 miljonit 

spordialasteks meetmeteks. Lisaks eraldatakse mitme välisvahendi kaudu kõrghariduse 

rahvusvahelise mõõtme edendamiseks soovituslikud 1,8 miljardit eurot. Need vahendid 

vabanevad mitme aasta peale kahes jaos (vastavalt 4 ja 3 aasta pikkuste perioodide jaoks), mis 

tagab stabiilsuse ja prognoositavuse. 

 

Programmi „Erasmus kõigi jaoks” rahastust kasutatakse artikli 6 lõikes 1 loetletud 

meetmete ettevalmistamiseks, järelevalveks, kontrollimiseks, auditeerimiseks ja hindamiseks 

ning ka tehnilise abi kulutusteks. Komisjon pakub tagatist ka laenudele, mida antakse ühe 

osaleva riigi elanikest üliõpilastele, kes omandavad magistrikraadi teises osalisriigis. 

 

Arvamuse koostaja seisukoht 

 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus ja teeb ettepaneku 

järgmisteks muudatusteks: 
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1. lisada programmi üldeesmärkide hulka eesmärk, mille kohaselt tuleb suurendada 

elukestvas õppes alla 35 aastaste inimeste arvu; 

2. lisada programmi erieesmärkide ja meetmete hulka ettevõtlusega seotud 

haridusalane liikuvus ning määrata sellega seotud näitajad;  

3. kaasata ELi tööstuspoliitika suunad ELi programmi „Erasmus kõigi jaoks” 

poliitikasuundadesse; 

4. teha programm „Erasmus kõigi jaoks” kättesaadavaks ka valitsusvälistele 

organisatsioonidele (eelkõige noorte inimestega tegelevatele organisatsioonidele) 

sellistes valdkondades nagu haridus, koolitus, noorte tegevus ja rahvasport; 

5. kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eesmärgiga hõlbustada 

juurdepääsu programmile „Erasmus kõigi jaoks” nende inimeste jaoks, kellel on 

hariduslikku, sotsiaalset, füüsilist, psühholoogilist, geograafilist, majanduslikku 

või kultuurilist laadi raskusi; 

6. anda laenutagatise taotlemise võimalus ühest osalevast riigist pärit olevatele 

kraadiõppe üliõpilastele, kes omandavad doktorikraadi teises osalevas riigis; 

7. selle asemel, et kehtestada artiklites 5 ja 11 nimetatud tulemuslikkuse 

kriteeriumid delegeeritud õigusaktidega, määratleda need määruse I lisas; 

8. artikli 6 lõike 1 kohaste meetmete rakendamise eest vastutavate riiklike ametite 

poolt korraldatava rahastuse võimaldamise kriteeriumite osas loobuda nendest 

kriteeriumitest, mis on seotud „elamiskuludega liikmesriigis”, kuna see võib 

kaasa tuua üliõpilaste või kraadiõppe üliõpilaste diskrimineerimise vastavalt 

nende elukohaliikmesriigile; 

9. tagada läbipaistvus seoses programmi „Erasmus kõigi jaoks” rakendamisega ja 

nõuda sel eesmärgil komisjonilt, et ta avaldaks oma veebilehel teabe määratud 

riiklike ametite, programmide ja iga-aastase rahastuse kohta, mida komisjon 

nende programmide rakendamiseks annab; 

10. tagada koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel, et määrata 1. jaanuariks 2014 

riiklikud ametid, kes hakkavad vastutama programmi „Erasmus kõigi jaoks“ 

juhtimise eest; 

 11. tagada kõikide programmiga liitunud riikide tasakaalustatud osalemine. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 

hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Erasmuse nime laialdane tuntus 

liikmesriikides ja programmis osalevate 

kolmandate riikide üldsuse seas kui 

sünonüüm ELi õppimisega seotud 

liikuvusest nõuab, et programmi kaasatud 

põhilised haridussektorid seda nime 

laialdasemat kasutaksid. 

(3) Erasmuse nime laialdane tuntus 

liikmesriikides ja programmis osalevate 

kolmandate riikide üldsuse seas kui 

sünonüüm ELi õppimisega seotud 

liikuvusest kujutab endast argumenti 

programmi kaasatud põhiliste 

haridussektorite kasuks, muutes selle 

nime kasutamise veelgi laialdasemaks ja 

täiustades hindamis- ja 

järelevalvevahendeid. 

Selgitus 

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohase kasutamise ning et mitte 

kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada järelevalve- ja hindamismeetmeid, 

eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Vajadus muuta Euroopa 

hariduspoliitika ning varasemate 

programmide „Elukestev õpe”, „Aktiivsed 

noored”, „Leonardo da Vinci”, 

„Comenius”, „Erasmus”, „Grundtvig” 

edu püsivaks nõuab programmidele 

viitavate nimede säilitamist. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 8 ja 10 ning põhiõiguste harta 

artiklite 21 ja 23 kohaselt edendatakse 

programmiga naiste ja meeste võrdsust, et 

võidelda soo, rassi, etnilise päritolu, usu 

või tõekspidamiste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel 

diskrimineerimise vastu. 

(7) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 8 ja 10 ning põhiõiguste harta 

artiklite 21 ja 23 kohaselt edendatakse 

programmiga naiste ja meeste võrdsust, et 

võidelda soo, rassi, etnilise päritolu, usu 

või tõekspidamiste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel 

diskrimineerimise vastu. Selline 

edasipüüdlik taotlus tuleks üle kanda 

konkreetsetesse järelevalve- ja 

hindamistegevustesse tagamaks, et 

programmi rakendataks kooskõlas 

nimetatud eesmärkidega. 

Selgitus 

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning et mitte 

kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada järelevalve- ja hindamismeetmeid, 

eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 

võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 

liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 

võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 

sotsiaalsest päritolust, läbida magistriõpe 

mõnes muus osalevas riigis. Kõnealune 

rahastu oleks avatud finantsasutustele, kes 

nõustuvad pakkuma üliõpilastele soodsatel 

tingimustel laenu magistriõpinguteks 

mõnes muus osalevas riigis.  

(10) Et toetada liikuvust, võrdseid 

võimalusi ja tipptaseme saavutamist, peaks 

liit looma Euroopa laenutagamisrahastu, et 

võimaldada üliõpilastel, olenemata nende 

sotsiaalsest päritolust, läbida magistri- või 

doktoriõpe mõnes muus osalevas riigis. 

Kõnealune rahastu oleks avatud 

finantsasutustele, kes nõustuvad pakkuma 

üliõpilastele soodsatel tingimustel laenu 

magistri- või doktoriõpinguteks mõnes 

muus osalevas riigis. See ei tohiks siiski 

kattuda Marie Curie programmiga 

raamprogrammi Horisont 2020 raames. 
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Selgitus 

Innovatsiooni ja teadusuuringute areng on ELi konkurentsivõime jaoks elulise väärtusega 

ning on tihedalt seotud kõrgharidusasutustega. Seetõttu on oluline, et programmi „Erasmus 

kõigile” raames loodav laenutagamisrahastu laieneks ka kraadiõpet sooritavatele õppuritele, 

kes soovivad omandada doktorikraadi mõnes muus osalevas riigis. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Uuendatud Kopenhaageni protsessis 

(2011−2020) määratleti kaugeleulatuv ja 

globaalne visioon Euroopa kutsehariduse ja 

koolitusega seotud poliitika kohta ja 

taotleti liidu haridusprogrammide toetust 

kokkulepitud prioriteetidele, sealhulgas 

rahvusvahelisele liikuvusele ja 

liikmesriikide elluviidavatele reformidele. 

(14) Uuendatud Kopenhaageni protsessis 

(2011−2020) määratleti kaugeleulatuv ja 

globaalne visioon Euroopa kutsehariduse ja 

koolitusega seotud poliitika kohta ja 

taotleti liidu haridusprogrammide toetust 

kokkulepitud prioriteetidele, sealhulgas 

rahvusvahelisele liikuvusele ja 

liikmesriikide elluviidavatele reformidele. 

Kõnealust poliitikat tuleks programmi 

raames toetada ja käsitleda seda 

prioriteetsena. Kuna kutseharidus ja 

koolitus mängivad teaduse ja 

innovatsiooni jaoks soodsate tingimuste 

kujundamisel keskset rolli, on selle osa 

esiletoomine veel eriliselt huvipakkuv. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Vaja on suurendada Euroopa koolide 

vahelise koostöö intensiivsust ja mahtu, 

samuti koolide personali ja õppurite 

liikuvust, et viia ellu 21. sajandi koole 

käsitlevas Euroopa koostöökavas 

sedastatud prioriteedid, nimelt parandada 

liidus koolihariduse kvaliteeti pädevuste 

arendamise valdkonnas ning suurendada 

võrdsust ja kaasatust koolisüsteemides ja -

(15) Vaja on suurendada Euroopa koolide 

vahelise koostöö intensiivsust ja mahtu, 

samuti koolide personali ja õppurite 

liikuvust, et viia ellu 21. sajandi koole 

käsitlevas Euroopa koostöökavas 

sedastatud prioriteedid, nimelt parandada 

liidus koolihariduse kvaliteeti pädevuste 

arendamise valdkonnas ning suurendada 

võrdsust ja kaasatust koolisüsteemides ja -
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asutustes ning samuti tugevdada 

õpetajakutset ja koolide juhtimist. Selles 

valguses tuleb pidada eriti tähtsaks 

strateegilisi sihte kooli poolelijätmise 

vähendamiseks, parandada põhioskuste 

taset, väikelaste haridust ja hoidu, samuti 

sihte, mis kinnistavad kooliõpetajate ja -

juhtide erialast pädevust, ning parandada 

ka sisserändaja taustaga ja sotsiaal-

majanduslikult halvas olukorras laste 

haridusvõimalusi. 

asutustes ning samuti tugevdada 

õpetajakutset ja koolide juhtimist. Selles 

valguses tuleb pidada eriti tähtsaks 

strateegilisi sihte kooli poolelijätmise 

vähendamiseks, parandada põhioskuste 

taset, väikelaste haridust ja hoidu, samuti 

sihte, mis kinnistavad kooliõpetajate ja -

juhtide erialast pädevust, ning parandada 

ka sisserändaja taustaga ja sotsiaal-

majanduslikult halvas olukorras laste 

haridusvõimalusi. Lisaks tuleks eriti 

pöörata tähelepanu keeleoskuse 

parandamisele, et minna kaasa paljude 

ametikohtade üleilmastumisega. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Programm peaks kaasa aitama 

Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 

taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 

raames tuleks eelkõige toetada asutusi, 

millel on euroopalik juhtimisstruktuur, mis 

käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 

valdkonda, on mittetulundusühingud ja 

mille antud akadeemilisi kraade 

tunnustatakse. 

(19) Programm peaks kaasa aitama 

Euroopa lõimumist käsitlevate uuringute 

taseme tõstmisele kogu maailmas, selle 

raames tuleks eelkõige toetada asutusi, 

millel on euroopalik juhtimisstruktuur, mis 

käsitlevad mõnda liidu jaoks olulist 

valdkonda, on mittetulundusühingud ja 

mille antud akadeemilisi kraade 

tunnustatakse. Sellesse tuleks kaasata ka 

noorteorganisatsioonid ja noortepoliitika 

eksperdid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Tugevdada tuleb koostööd 

programmi ja kodanikuühiskonna 

organisatsioonide vahel haridus-, 

koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas 

nii riikide kui ka Euroopa tasandil. On 



 

AD\909268ET.doc 9/34 PE487.940v02-00 

 ET 

väga tähtis saavutada elukestva õppe 

strateegiate ja poliitika kujundamisel 

laiapõhjaline osalus. Huvirühmade ideede 

ja murede kõigil tasanditel arvesse 

võtmise puhul on kesksel kohal 

kodanikuühiskond, mis on aluseks liidu ja 

selle kodanike vahelisele tihedale 

dialoogile Euroopa elukestva õppe 

reaalsuseks muutmisel. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 

läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 

vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 

kogu Euroopas elukestva õppe 

eesmärkidel, aidates seeläbi kaasa 

kvaliteetse hariduse ja koolituse 

arendamisele ning soodustades kutse-

eesmärkidel nii riikide- kui ka 

sektoritevahelist liikuvust. Noortele 

üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -

koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 

muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 

tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada 

nende tööalast konkurentsivõimet 

maailmamajanduses; see võib ka aidata 

muuta rahvusvahelise profiiliga töökohti 

atraktiivsemaks. 

(21) Kvalifikatsiooni ja pädevuse parem 

läbipaistvus ja liidu meetmete laiendatud 

vastuvõtmine aitab soodustada mobiilsust 

kogu Euroopas elukestva õppe 

eesmärkidel, aidates seeläbi kaasa 

kvaliteetse hariduse ja koolituse 

arendamisele ning soodustades kutse-

eesmärkidel nii riikide- kui ka 

sektoritevahelist liikuvust. Noortele 

üliõpilastele (sealhulgas kutseõppe ja -

koolituse õpilastele) juurdepääsu loomine 

muudes riikides kasutatavatele meetoditele, 

tavadele ja tehnoloogiale aitab parandada 

nende tööalast konkurentsivõimet Euroopa 

majanduses; samuti soodustab see tööjõu 

liikuvust. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Selleks soovitatakse laiendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. detsembri 2004. aasta otsuse 

nr 2241/2004/EÜ kohase kvalifikatsiooni 

(22) Selleks soovitatakse laiendada 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. detsembri 2004. aasta otsuse 

nr 2241/2004/EÜ kohase kvalifikatsiooni 
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ja pädevuse läbipaistvuse ühtse raamistiku 

(Europass), Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 

kohase Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 

(EQF), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. juuni 2009. aasta soovituse kohase 

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 

ainepunktide süsteemi (ECVET) ning 

Euroopa kõrghariduse ainepunktide 

ülekande süsteemi (ECTS) kasutamist. 

ja pädevuse läbipaistvuse ühtse raamistiku 

(Europass), Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 

kohase Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 

(EQF), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. juuni 2009. aasta soovituse kohase 

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse 

ainepunktide süsteemi (ECVET) ning 

Euroopa kõrghariduse ainepunktide 

ülekande süsteemi (ECTS) kasutamist. 

Peale selle on tähtis edendada ja 

tugevdada kutsehariduse strateegiate ja 

poliitikate rakendamist programmi 

raames. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 

programmi raames elluviidavad meetmed 

annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 

tagada liikmesriikide meetmete 

vastastikune täiendatavus kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 167 lõikega 4, iseäranis kultuuri, 

teadusuuringute, tööstus- ja 

ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 

välissuhete valdkonnas. 

(24) Oluline on kindlustada, et kõik 

programmi raames elluviidavad meetmed 

annaksid Euroopa jaoks lisaväärtust, ning 

tagada liikmesriikide meetmete 

vastastikune täiendatavus kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 167 lõikega 4, iseäranis kultuuri, 

teadusuuringute, tööstus- ja 

ühtekuuluvuspoliitika, laienemise ning 

välissuhete valdkonnas. Sellist tagatist 

saab anda asjakohaste hindamis- ja 

järelevalvevahendite arendamise kaudu. 

Selgitus 

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohane kasutamine ning et mitte 

kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada järelevalve- ja hindamismeetmeid, 

eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Et tagada kiire reageerimine 

muutunud vajadustele programmi kogu 

kestuse jooksul, tuleks kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 

õigusakte, mis käsitlevad programmi 

haldamist riiklike ametite poolt ja 

programmi kasutatavaid näitajaid. Eriti 

tähtis on asjaolu, et komisjon korraldab 

ettevalmistavas etapis asjaomaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud aktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

samaaegse, õigeaegse ja kohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(33) Et tagada kiire reageerimine 

muutunud vajadustele programmi kogu 

kestuse jooksul, tuleks kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 

õigusakte, mis käsitlevad programmi 

haldamist riiklike ametite poolt. Eriti tähtis 

on asjaolu, et komisjon korraldab 

ettevalmistavas etapis asjaomaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud aktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

samaaegse, õigeaegse ja kohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Selgitus 

Et saavutada läbipaistvus ja tagada, et kõik potentsiaalsed toetusesaajad saavad valmistuda 

osalemiseks programmis „Erasmus kõigi jaoks“ ajavahemikus 2014–2020, tuleb riiklikke 

ameteid puudutavad haldamise tulemuslikkuse kriteeriumid sätestada määruses selle asemel, 

et komisjon need hiljem delegeeritud õigusaktidega kehtestaks. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Programmiga hõlmatakse kõikide 

tasandite haridust elukestva õppe valguses, 

eriti kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus 

ning täiskasvanuharidus, kooliharidus ja 

noored. 

3. Programmiga hõlmatakse kõikide 

tasandite haridust elukestva õppe valguses, 

eriti kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus 

ning täiskasvanuharidus, kooliharidus, 

mitteformaalne koolitus ja noored. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 2 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. mitteformaalne keskkond – 

õppeolukord, mida sageli kavandatakse ja 

organiseeritakse, kuid mis ei ole formaalse 

haridus- ja koolitussüsteemi osa; 

2. mitteformaalne koolitus – 

organiseeritud protsess, mis annab 

inimestele võimaluse arendada enda muid 

väärtusi, oskusi ja pädevusi kui need, 
mida arendatakse formaalse haridus- ja 

koolitussüsteemi raames. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. toetus poliitikavaldkonna reformile – 

meede, mille eesmärk on toetada ning 

soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 

moderniseerimist liikmesriikidevahelise 

koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 

avatud koordineerimismeetodi abil; 

5. toetus poliitikavaldkonna reformile – 

meede, mille eesmärk on toetada ning 

soodustada haridus- ja koolitussüsteemide 

moderniseerimist liikmesriikidevahelise 

koostöö abil poliitikavaldkonnas, eriti 

avatud koordineerimismeetodi abil, 

sealhulgas struktureeritud dialoogi kaudu 

kodanikuühiskonna, mitteformaalset 

koolitust pakkuvate organisatsioonide ja 

noorteorganisatsioonidega; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 

kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 

koolitusse või noorte mitteametlikku 

õppesse. See võib hõlmata õpetajaid, 

koolitajaid, koolijuhte, noorsootöötajaid ja 

mittehariduslikke töötajaid; 

7. personal – isikud, kes on kaasatud kas 

kutsealaselt või vabatahtlikult haridusse, 

koolitusse või mitteametlikku õppesse. See 

võib hõlmata õpetajaid, koolitajaid, 

koolijuhte, noorsootöötajaid ja 

mittehariduslikke töötajaid; 

 

Muudatusettepanek  17 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 

(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö), 

mida viivad ellu noored kas üksikult või 

üheskoos ja mida iseloomustab 

mitteametlik õppesüsteem; 

17. noortetegevus – kooliväline tegevus 

(näiteks õpilasvahetus, vabatahtlik töö, 

noorte koolitus), mida viivad ellu noored 

kas üksikult või üheskoos ja mida 

iseloomustab mitteametlik 

koolitussüsteem; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – punkt 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 a. struktureeritud dialoog – platvormid 

ja foorumid, et tagada valitsusväliste 

organisatsioonide ja teiste huvirühmade 

panus strateegiate ja poliitikate 

sõnastamisse. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) nende rõhuasetus pikaajalistele 

mõjudele ning see, kui need põhinevad 

võimaluse korral empiirilistele analüüsile. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Programmi eesmärk on luua 

hästitoimivad ja tõhusad elukestva õppe 
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struktuurid, mille tuumaks on parimad 

tavad ja empiirilised uuringud ning mis 

hõlmavad elukestvat õpet mitmesuguste 

formaalsete ja mitteformaalsete pakkujate 

juures olemasolevates süsteemides ning 

tugevdades soodsat suhtumist õppimisse 

kogu elu jooksul. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Eelkõige on eesmärk aidata kaasa ka 

järgmiste eesmärkide saavutamisele: 

 (a) suurendada üle 35-aastaste inimeste 

osalust elukestvas õppes; 

 (b) muuta elukestev õpe kõigi jaoks 

tegelikkuseks; 

 (c) tagada noorte tööhõive kasv.  

Selgitus 

Haridus ja koolitus on otseselt seotud korraliku ja hästitasustatud töökoha saamisega. 

Tööhõive (eelkõige noorte) tööhõive kasv liikmesriikides on üks ELi põhieesmärke ja seetõttu 

tuleks see võtta programmi „Erasmus kõigi jaoks” üldeesmärkide hulka. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt a – alapunkt 1 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– osalejate osakaal, kes on parandanud 

võtmepädevusi ja/või oskusi, mis on 

vajalikud nende tööalase konkurentsivõime 

jaoks; 

– osalejate osakaal, kes on parandanud 

võtmepädevusi ja/või oskusi, mis on 

vajalikud nende tööalase konkurentsivõime 

jaoks, mida mõõdetakse objektiivsete 

kriteeriumite alusel, nt tööhõive määr üks 

aasta pärast õpingute lõpetamist või 

õppekava raames tööalases tegevuses 
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 ET 

osalejate määr; 

Selgitus 

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohase kasutamise ning et mitte 

kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada järelevalve- ja hindamismeetmeid, 

eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. See ei tohiks põhineda üksnes 

subjektiivsetel avaldustel, vaid sinna tuleks kaasata võimalikult palju objektiivseid 

mõõtmiselemente. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt a – alapunkt 1 – taane 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nende osalevate ettevõtjate osakaal, kes 

on täiendanud oma võtmepädevusi ja/või 

ettevõtlusalast kvalifikatsiooni; 

Selgitus 

Et rõhutada vajadust jätkuvalt soodustada noorte ettevõtjate haridust ja koolitust, on vaja 

eraldi näitajat, mis võimaldaks jälgida ettevõtlusalaste oskuste täiendamist eelkõige noorte 

hulgas. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt a – alapunkt 1 – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– noorte osalejate osakaal, kes kinnitavad, 

et on paremini ette valmistatud osalemiseks 

ühiskondlikus ja poliitilises tegevuses; 

– noorte osalejate osakaal, kes kinnitavad, 

et on paremini ette valmistatud osalemiseks 

ettevõtluses, ühiskondlikus või poliitilises 

tegevuses; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt c – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) soodustada Euroopa elukestva õppe (c) soodustada Euroopa elukestva õppe 
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piirkonna kujunemist, õhutada riigisisese 

poliitika reformimist, toetada haridus- ja 

koolitussüsteemide, sealhulgas 

mitteametlik õpe, moderniseerimist ning 

üleeuroopalist koostööd 

noorsoovaldkonnas, muu hulgas parema 

poliitilise koostöö, parema tunnustamis- ja 

läbipaistvuse töövahendite kasutamisega 

ning heade tavade levitamisega; 

piirkonna kujunemist, keskendudes eriti 

kutseõppele ja -koolitusele, õhutada 

riigisisese poliitika reformimist, toetada 

haridus- ja koolitussüsteemide, sealhulgas 

informaalne ja mitteametlik õpe ja oskuste 

arendamine, moderniseerimist ning 

üleeuroopalist koostööd noorsoo- ja 

elukestva õppe valdkonnas, muu hulgas 

parema poliitilise koostöö, parema 

tunnustamis- ja läbipaistvuse töövahendite 

kasutamisega ning heade tavade 

levitamisega; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– seotud näitaja: liikuvus- ja 

koostöötegevuses osalevate kolmandate 

riikide kõrgkoolide arv; 

– seotud näitaja: rahvusvahelises liikuvus- 

ja koostöötegevuses osalevate ELi ja 

kolmandate riikide kõrgkoolide arv; 

Selgitus 

Selguse ja järjepidevuse huvides. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) tõhustada koolitust Euroopa tööstuse 

konkurentsivõimele vajalike vanade ja 

uute oskuste taastamiseks; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt e – taane 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– seotud näitaja: osalejate osakaal, kes on 

parandanud oma keeleoskust; 

– seotud näitaja: osalejate osakaal, kes on 

parandanud oma keeleoskust, mida 

mõõdetakse peamiselt objektiivsete 

kriteeriumite alusel, nt head testide 

tulemused; 

Selgitus 

Tagamaks programmi edu ja riiklike vahendite nõuetekohase kasutamise ning et mitte 

kahjustada Erasmuse nime head mainet, on vaja täiustada järelevalve- ja hindamismeetmeid, 

eelkõige näitajate ja meetmete selge määratlemise kaudu. See ei tohiks põhineda üksnes 

subjektiivsetel avaldustel, vaid sinna tuleks kaasata võimalikult palju objektiivseid 

mõõtmiselemente. 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) inimeste õppimisega seotud liikuvus, (a) inimeste õppimisega seotud liikuvus, 

k.a ettevõtlussektoris, muu hulgas 

praktika kaudu; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kõrghariduse ja kutsekoolituse 

üliõpilaste ning mitteametlikku tegevusse 

kaasatud noorte piiriülest liikuvust 

programmis osalevate riikide vahel, mida 

mainitakse artiklis 18. See liikuvus võib 

toimuda õppena partnerasutuses, 

töökogemuse omandamisel välismaal või 

noortetegevuses osalemisena, eelkõige 

vabatahtliku osalemise teel. Liikuvust 

magistrikraadi omandamiseks toetatakse 

üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 

(a) kõrghariduse, kutsekoolituse ja 

täiskasvanuhariduse üliõpilaste ning 

mitteametlikku tegevusse kaasatud noorte 

piiriülest liikuvust programmis osalevate 

riikide vahel, mida mainitakse artiklis 18. 

See liikuvus võib toimuda õppena 

partnerasutuses, töökogemuse 

omandamisel või töö- ja koolituslepingute 

alusel välismaal või eri tegevustes 

osalemisena, sh vabatahtliku osalemise 

kaudu. Liikuvust magistri- ja 
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viidatakse artikli 14 lõikes 3; doktorikraadi omandamiseks toetatakse 

üliõpilaslaenu rahastu abil, millele 

viidatakse artikli 14 lõikes 3; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) Personali liikuvust programmis 

osalevate riikide vahel, mis on loetletud 

artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 

õpetamise vormis või välismaal 

kutsealastest arengumeetmetest osavõtu 

vormis. 

(b) Personali liikuvust programmis 

osalevate riikide vahel, mis on loetletud 

artiklis 18. See liikuvus võib toimuda 

õpetamise vormis või osavõtuna välismaal 

kutsealastest arengumeetmetest, mis 

hõlmavad ka ettevõtluse valdkonda. 

Selgitus 

Noorte ettevõtjate õppimisega seotud liikuvus on tööstuspoliitika rakendamise ja ELi 

konkurentsivõime seisukohalt väga oluline. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kõikidele õppuritele võrdsete 

võimaluste tagamist koostöö ja liikuvuse 

vallas, sõltumata koduülikoolist ja/või -

õppeasutusest. 

Selgitus 

Innovatsiooni ja heade tavade vallas tehtavas koostöös tuleb järgida võrdsuse ja 

diskrimineerimisest hoidumise põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. See meede toetab liikuvust hariduse 

ja koolituse valdkonnas elukestva õppe 

raames, et levitada kõiki oskusi. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teadmusühendusi kõrgkoolide vahel, 

loomingulisust, innovatsiooni ning 

ettevõtlust edendavate ettevõtete vahel, 

pakkudes asjakohaseid õppimisvõimalusi, 

sealhulgas töötades välja uued õppekavade 

kvalifikatsioonid; 

(a) piiriüleseid strateegilisi partnerlusi 

hariduse, koolituse, oskuste arendamise 

ja/või noorsootegevuse valdkondades või 

muudes asjakohastes valdkondades 

tegutsevate organisatsioonide vahel, mis 

töötavad välja ühisalgatusi ning edendavad 

kogemuste ja oskusteabe vahetusi; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) piiriülest koostööd, mis keskendub 

tunnustamisele ja toetamisele, mis on 

suunatud pikaajalise süstemaatilise mõju 

saavutamisele haridus- ja 

koolitussüsteemide kaasajastamise või 

mitmekesistamise kaudu, hõlmates ka 

formaalset ja mitteformaalset koolitust 

pakkuvaid organisatsioone ja asutusi, 

ettevõtteid ja kodanikuühiskonda; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– teadmusühendused kõrgkoolide ja 

loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust 

edendavate ettevõtete vahel asjakohaste 

õppimisvõimaluste pakkumise teel, 

sealhulgas uute õppekavade 

kvalifikatsioonide väljatöötamine; 

– teadmusühendused kõrgkoolide ja 

loomingulisust, innovatsiooni ja ettevõtlust 

edendavate ettevõtete vahel asjakohaste 

õppimisvõimaluste pakkumise teel, 

sealhulgas uute õppekavade 

kvalifikatsioonide ja uute 

õppimismeetodite väljatöötamine; 

Selgitus 

Hariduse puhul kulutatakse palju aega õppekava sisule ja viisidele, kuidas seda õpetada. 

Haridusasutuste koostöö peab võimaldama ka innovatiivsete õppimismeetodite 

väljatöötamist. 
 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– sektoripõhised teadmusühendused 

haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 

konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 

vahel, luues uusi sektoripõhiseid 

õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 

kutseõpetamise ja koolituse viise ning 

rakendades liidu laialt tunnustatud 

vahendeid praktikas; 

– sektoripõhised teadmusühendused 

haridus- ja koolituspakkujate ning tööalast 

konkurentsivõimet edendavate ettevõtete 

vahel, luues uusi sektoripõhiseid 

õppekavasid, töötades välja uuenduslikke 

kutseõpetamise ja koolituse, muu hulgas 

ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kasutuse viise ning rakendades liidu laialt 

tunnustatud vahendeid praktikas; 

Selgitus 

Hariduse ja koolituse pakkujad peaksid kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et 

avada karjäärivõimalusi, luua uusi sektoripõhiseid programme, arendada välja innovatiivseid 

kutseõppe ja koolitusmeetodeid ning rakendada ELi tasandil vastastikkuse tunnustamise 

meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) võrgustikke ja liitusid, kes pakuvad 

koolitust kunsti ja käsitööoskuste 

valdkonnas ning kultuuripärandi 

säilitamisega seotud tegevusteks vajalike 

oskuste arendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) elukestvat koolitust karjääri 

kujundamise tagamiseks ning 

tööhõivevõimaluste parandamist. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. See meede hõlmab ka haldustoetust 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 

kes tegutsevad elukestva õppe valdkonnas, 

pakkudes formaalset ja mitteformaalset 

koolitust, pöörates seejuures erilist 

tähelepanu noortele. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 

poolte vahel haridus-, koolitus- ja 

noorsoovaldkonnas; 

c) poliitiline dialoog asjaomaste Euroopa 

poolte vahel haridus-, koolitus- ja noorsoo-

, kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonnas; 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jean Monnet’ meetmed Euroopa haridus ja Jean Monnet’ 

meetmed 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt c – alapunkt ii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a) Euroopa Avaliku Halduse Instituut 

Maastrichtis; 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt c – alapunkt ii b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii b) Euroopa Õiguse Akadeemia Trieris; 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt c – alapunkt ii c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii c) Euroopa Eripedagoogika Arendamise 

Agentuur Middelfartis; 

 

Muudatusettepanek  46 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – punkt c – alapunkt ii d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii d) Euroopa Koolituse Rahvusvaheline 

Keskus (CIFE) Nices; 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – punkt c – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) edendada sotsiaalset kaasatust, võrdseid 

võimalusi ja tervist tugevdavaid tegevusi 

spordis suurema osalemise kaudu; 

(c) edendada sotsiaalset kaasatust, võrdseid 

võimalusi ja tervist tugevdavaid tegevusi 

spordis suurema osalemise kaudu ja 

spordivaldkonnas vabatahtliku tegevuse 

toetamise kaudu; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat 

arengut ja hõlbustada sel eesmärgil 

puudega inimeste jaoks juurdepääsu 

sporditegevusele; 

 – seotud näitaja: osalejate osakaal, kes 

kasutavad piiriüleste projektide tulemusi 

puudega inimeste laialdasemaks 

kaasamiseks spordiga seotud tegevustesse. 

 (c b) toetada spordiga seotud tegevusi ja 

koolitust seoses terve ja aktiivse vananeva 

ühiskonnaga; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus) 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tulemuslikkuse kriteeriumid esimeses 

lõikes toodud eesmärkide saavutamise 

jälgimiseks ja hindamiseks on loetletud -I 

lisas. 

Selgitus 

Läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides peaksid riiklike ametite poolt hallatavate meetmete 

tulemuslikkuse kriteeriumid moodustama määruse lahutamatu osa. Seetõttu tuleks komisjoni 

ettepanekus esitatud näitajad sätestada -I lisas.  

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mitut Euroopa riiki hõlmavate 

mitteäriliste Euroopa spordisündmuste 

toetamine; 

(b) mitut Euroopa riiki hõlmavate 

mittetulunduslike Euroopa 

spordisündmuste toetamine massispordi 

tasandil; 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) dialoog asjaomaste Euroopa 

sidusrühmadega. 

(e) dialoog asjaomaste Euroopa 

sidusrühmadega, k.a ettevõtetega. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Toetatavad tegevused suurendavad 

vajaduse korral lisarahastamise mõjujõudu 

2. Toetatavad tegevused võivad vajaduse 

korral suurendada lisarahastamise 
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läbi kolmandate pooltega (nt eraettevõtted) 

sõlmitavate partnerluslepingute. 

mõjujõudu läbi kolmandate pooltega (nt 

eraettevõtted) sõlmitavate 

partnerluslepingute. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 

kõrghariduse valdkonnas eraldatakse lisaks 

lõikes 1 osutatud summale veel 

1 812 100 000 eurot mitmest muust 

väliskoostöö vahendist (arengukoostöö 

rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrument ja Euroopa 

Arengufond), et toetada õppimisega seotud 

liikuvuse meetmeid riikidesse või riikidest, 

mida ei ole nimetatud artikli 18 lõikes 1, 

ning koostööd ja poliitilist dialoogi nende 

riikide 

ametivõimude/institutsioonide/asutustega. 

Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 

kõnealuste rahastute kasutamise suhtes. 

2. Rahvusvahelise mõõtme edendamiseks 

kõrghariduse valdkonnas eraldatakse lisaks 

lõikes 1 osutatud summale veel 1 812 100 

000 eurot mitmest muust väliskoostöö 

vahendist (arengukoostöö 

rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrument, ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend, Euroopa naabrus- ja 

partnerlusinstrument ja Euroopa 

Arengufond), et toetada õppimisega seotud 

liikuvuse meetmeid muu hulgas ka 

ettevõtluse valdkonnas riikidesse või 

riikidest, mida ei ole nimetatud artikli 18 

lõikes 1, ning koostööd ja poliitilist 

dialoogi nende riikide 

ametivõimude/institutsioonide/asutustega. 

Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse 

kõnealuste rahastute kasutamise suhtes. 

Selgitus 

Noorte ettevõtjate õppimisega seotud liikuvus on tööstuspoliitika rakendamise ja ELi 

konkurentsivõime seisukohalt väga oluline.  

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks 

kahe eraldisena, mis hõlmavad mitut aastat, 

esimene eraldis hõlmab vastavalt nelja 

esimest aastat ja teine ülejäänud kolme 

aastat. Kõnealune rahastamine kajastub 

kõnealuste väliskoostöö vahendite 

Rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks 

kahe eraldisena, mis hõlmavad mitut aastat, 

esimene eraldis hõlmab vastavalt nelja 

esimest aastat ja teine ülejäänud kolme 

aastat. Meetmete järjepidevuse ja 

programmi sujuva toimimise tagamiseks 
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mitmeaastastes sihtprogrammides vastavalt 

asjaomaste riikide konkreetsetele 

vajadustele ja prioriteetidele. 

Ettenägematute asjaolude või suurte 

poliitiliste muutuste korral saab eraldisi 

kohandada vastavalt ELi välispoliitika 

prioriteetidele. Koostööd programmis 

mitteosalevate riikidega võib vastavalt 

vajadusele rahastada partnerriikide 

lisaeraldiste kaudu, mis eraldatakse 

kooskõlas nende riikide vahel kokkulepitud 

menetlusega. 

on iga-aastased eraldised üldjoontes 

samas suurusjärgus. Kõnealune 

rahastamine kajastub kõnealuste 

väliskoostöö vahendite mitmeaastastes 

sihtprogrammides vastavalt asjaomaste 

riikide konkreetsetele vajadustele ja 

prioriteetidele. Ettenägematute asjaolude 

või suurte poliitiliste muutuste korral saab 

eraldisi kohandada vastavalt ELi 

välispoliitika prioriteetidele. Koostööd 

programmis mitteosalevate riikidega võib 

vastavalt vajadusele rahastada 

partnerriikide lisaeraldiste kaudu, mis 

eraldatakse kooskõlas nende riikide vahel 

kokkulepitud menetlusega. 

Selgitus 

Programmi tulemuslikuks haldamiseks kogu perioodi (2014–2020) vältel on oluline, et iga-

aastased eelarveeraldised jääksid samasse suurusjärku. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon rahastab laenutagatisi 

üliõpilastele, kes on artikli 18 lõikes 1 

määratletud osaleva riigi residendid, 

omandavad täisajaga õppevormis 

magistrikraadi mõnes muus osalevas 

riigis, kusjuures laenutagatisi antakse 

fondivalitsejate kaudu, kellel on 

rakendamisvolitused usalduslepingute 

alusel, milles sätestatakse üksikasjalikud 

eeskirjad ja nõuded finantsvahendi 

rakendamise kohta ning poolte kohustused. 

Finantsinstrument vastab finantsmääruse 

finantsinstrumente käsitlevatele sätetele ja 

rakenduseeskirju asendavale delegeeritud 

aktile. Kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 artikli 18 lõikega 2 tuleks 

tagatiste abil tekkinud tulud ja 

tagasimaksed määrata 

finantsinstrumendile. Selle 

finantsinstrumendi, sealhulgas 

3. Komisjon rahastab laenutagatisi 

üliõpilastele ja doktorantidele, kes on 

artikli 18 lõikes 1 määratletud osaleva riigi 

residendid, omandavad täisajaga 

õppevormis magistri- või doktorikraadi 

mõnes muus osalevas riigis, kusjuures 

laenutagatisi antakse fondivalitsejate 

kaudu, kellel on rakendamisvolitused 

usalduslepingute alusel, milles sätestatakse 

üksikasjalikud eeskirjad ja nõuded 

finantsvahendi rakendamise kohta ning 

poolte kohustused. Finantsinstrument 

vastab finantsmääruse finantsinstrumente 

käsitlevatele sätetele ja rakenduseeskirju 

asendavale delegeeritud aktile. Kooskõlas 

määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 

artikli 18 lõikega 2 tuleks tagatiste abil 

tekkinud tulud ja tagasimaksed määrata 

finantsinstrumendile. Selle 

finantsinstrumendi, sealhulgas 
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turuvajaduste ja kasutuselevõtu suhtes 

kohaldatakse artikli 15 lõikes 2 osutatud 

kontrolli ja hindamist. 

turuvajaduste ja kasutuselevõtu suhtes 

kohaldatakse käesoleva määruse artikli 15 

lõikes 2 osutatud kontrolli ja hindamist. 

Selgitus 

Arvestades, kui oluline on teadus- ja arendustegevus ELi konkurentsivõime ning tööstusliku, 

majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks, peaksid ka doktorandid saama taotleda programmist 

„Erasmus kõigi jaoks” laenutagatisi, et osaleda doktoriõppe kursustel oma päritoluriigist 

erinevas osalevas riigis. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Riiklikel asutustel, samuti haridus-, 

koolitus- ja spordivaldkonna koolidel, 

kõrgkoolidel ja organisatsioonidel, mis on 

viimase kahe aasta jooksul saanud üle 

50 % oma tuludest avalikest allikatest, 

loetakse olevat vajalik finants-, kutse- ja 

haldussuutlikus programmi raames 

võetavate meetmete elluviimiseks. Nad ei 

pea selle tõendamiseks lisadokumente 

esitama. 

4. Riiklikel asutustel, samuti haridus-, 

koolitus- ja spordivaldkonna koolidel, 

kõrgkoolidel ja organisatsioonidel, mis on 

viimase kahe aasta jooksul saanud üle 

50 % oma tuludest avalikest allikatest, 

loetakse olevat vajalik finants-, kutse- ja 

haldussuutlikus programmi raames 

võetavate meetmete elluviimiseks. Nad ei 

pea selle tõendamiseks lisadokumente 

esitama.  

Riiklikud asutused, samuti haridus-, 

koolitus- , noorsoo- ja spordivaldkonna 

koolid, kõrgkoolid ja organisatsioonid, 

mis ei vasta esimeses lõikes sätestatud 

tingimustele, peavad esitama 

lisadokumendid, mis tõestavad programmi 

raames võetavate meetmete elluviimiseks 

vajaliku finants-, kutse- ja 

haldussuutlikkuse olemasolu. 

Selgitus 

Eesmärk on teksti täpsustada ning muuta programmis osalemine riiklikele asutustele, samuti 

haridus-, koolitus- ja spordivaldkonna koolidele, kõrgkoolidele ja organisatsioonidele 

kättesaadavamaks.  

 

Muudatusettepanek  57 



 

PE487.940v02-00 28/34 AD\909268ET.doc 

ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Projektide käigus saadud 

empiirilised tulemused. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lisaks pidevale järelevalvele koostab 

komisjon hiljemalt 2017. aasta lõpuks 

hindamisaruande, et hinnata eesmärkide 

saavutamise tõhusust, programmi mõjusust 

ja selle Euroopa lisaväärtust, võttes arvesse 

otsust programmi uuendamise, muutmise 

või katkestamise kohta. Hindamisaruandes 

käsitletakse lihtsustamise ulatust, selle 

sisest ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide 

jätkuvat asjakohasust ja ka meetmete 

panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu prioriteetidesse. Ühtlasi 

võetakse arvesse hindamise tulemusi 

eelnevate programmide (elukestev õpe, 

„Aktiivsed noored”, Erasmus Mundus ja 

teised rahvusvahelised 

kõrgharidusprogrammid) pikaajalise mõju 

kohta. 

2. Lisaks pidevale järelevalvele koostab ja 

esitab komisjon igal aastal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 
hindamisaruande, et hinnata eesmärkide 

saavutamise tõhusust, programmi mõjusust 

ja selle Euroopa lisaväärtust, võttes arvesse 

otsust programmi uuendamise, muutmise 

või katkestamise kohta. Hindamisaruandes 

käsitletakse lihtsustamise ulatust, selle 

sisest ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide 

jätkuvat asjakohasust ja ka meetmete 

panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu prioriteetidesse. Ühtlasi 

võetakse arvesse hindamise tulemusi 

eelnevate programmide (elukestev õpe, 

„Aktiivsed noored”, Erasmus Mundus ja 

teised rahvusvahelised 

kõrgharidusprogrammid) pikaajalise mõju 

kohta. 

Selgitus 

Tõhusa järelevalve teostamiseks programmi „Erasmus kõigi jaoks” üle aastail 2012–2020 

peab komisjon koostama igal aastal hindamisaruande ning esitama selle ka Euroopa 

Parlamendile. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 – taane 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – „Erasmus entrepreneurship” seostub 

Euroopa tööstusharude ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtetega; 

 – "Erasmus Life Long Learning" seostub 

täiskasvanuharidusega. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon ja liikmesriigid ergutavad 

valitsusväliseid organisatsioone ning 

eelkõige hariduse, koolituse ja 

massispordi valdkonnas tegutsevaid 

noorteorganisatsioone programmis 

osalema. 

Selgitus 

Kuna programmi „Erasmus kõigi jaoks” toetusesaajad on enamasti noored, on oluline, et 

programmis osaleksid ka valitsusvälised organisatsioonid ning esmajoones haridus-, 

koolitus- ja rahvaspordi valdkonnas tegutsevad noorteorganisatsioonid.  

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmi rakendamisel teevad 

komisjon ja liikmesriigid suuri 

jõupingutusi, et võimaldada programmis 

osaleda inimestel, kellel on eriti palju 

probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 

sooliste, füüsiliste, psühholoogiliste, 

geograafiliste, majanduslike ja kultuuriliste 

põhjuste tõttu. 

2. Programmi rakendamisel teevad 

komisjon ja liikmesriigid suuri 

jõupingutusi, et võimaldada programmis 

osaleda inimestel, kellel on eriti palju 

probleeme hariduslike, sotsiaalsete, 

sooliste, füüsiliste, psühholoogiliste, 

geograafiliste, majanduslike ja kultuuriliste 

põhjuste tõttu. Seetõttu tähtsustavad 

komisjon ja liikmesriigid info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning 

muude uute tehnoloogiate kasutamist, et 
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hõlbustada sellistesse raskustesse 

sattunud inimestele juurdepääsu 

haridusele, koolitusele ja spordile. 

Selgitus 

Komisjoni ja liikmesriikide püüded hõlbustada füüsilistel, psühholoogilistel, geograafilistel, 

majanduslikel ja kultuurilistel põhjustel raskustesse sattunud inimeste jaoks juurdepääsu 

haridusele, koolitusele ja spordile peaksid hõlmama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

ning muude uute tehnoloogiate kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) asjakohane liidu poliitika, eelkõige 

kultuuri- ja meedia-, tööhõive-, tervise-, 

teadusuuringute ning innovatsiooni-, 

ettevõtlus-, õigusemõistmise, tarbija-, 

arengu- ja ühtekuuluvuspoliitika; 

(a) asjakohane liidu poliitika, eelkõige 

kultuuri- ja meedia-, tööhõive-, tervise-, 

teadusuuringute ning innovatsiooni-, 

tööstus-, ettevõtlus-, õigusemõistmise, 

tarbija-, arengu- ja ühtekuuluvuspoliitika; 

Selgitus 

ELi tööstuspoliitika sõltub suurel määral ELi haridus-, koolitus-, teadusuuringute ning 

innovatsioonipoliitikast. Seetõttu peaks „Erasmus kõigi jaoks” programmiga haakuvate 

poliitikavaldkondade sekka kuuluma ka ELi tööstuspoliitika.  

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 

meetmed, et kõrvaldada juriidilised ja 

administratiivsed takistused programmi 

nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas 

viisade väljastamiseks. 

2. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased 

meetmed, et kõrvaldada juriidilised ja 

administratiivsed takistused programmi 

nõuetekohaseks ja tõhusaks toimimiseks, 

sealhulgas viisade väljastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  64 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Riiklik amet ergutab kohalikke ja 

piirkondlikke ametiasutusi ning 

huvirühmasid osalema projektide 

rakendamise ja järelevalve kujundamises. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kaks kuud pärast riiklikult ametilt 

artikli 21 lõikes 3 viidatud eelneva 

vastavushindamise saamisest, komisjon 

aktsepteerib, aktsepteerib tingimuslikult 

või lükkab riikliku ameti määramise tagasi. 

Komisjon ei sõlmi riikliku ametiga 

lepingulisi suhteid kuni eelneva 

vastavushindamise aktsepteerimiseni. 

Tingimusliku aktsepteerimise korral võib 

komisjon oma lepingulistes suhetes riikliku 

ametiga kohaldada proportsionaalseid 

ettevaatusabinõusid. 

1. Kaks kuud pärast riiklikult ametilt 

artikli 21 lõikes 3 viidatud eelneva 

vastavushindamise saamisest, komisjon 

aktsepteerib, aktsepteerib tingimuslikult 

või lükkab riikliku ameti määramise tagasi. 

Komisjon ei sõlmi riikliku ametiga 

lepingulisi suhteid kuni eelneva 

vastavushindamise aktsepteerimiseni. 

Komisjon teeb asjakohase liikmesriigiga 

koostööd selle nimel, et riiklik amet 

määrataks võimalikult kiiresti. Igal juhul 

tuleb riiklik amet kindlaks määrata ja 

selle tööprogramm ametlikult heaks kiita 

hiljemalt üheksa kuud pärast käesoleva 

määruse vastuvõtmist. Tingimusliku 

aktsepteerimise korral võib komisjon oma 

lepingulistes suhetes riikliku ametiga 

kohaldada proportsionaalseid 

ettevaatusabinõusid. 

Selgitus 

Nende sätete eesmärk on tagada liikmesriikide ja komisjoni vaheline koostöö, et riiklik amet 

määrataks ja selle tööprogramm kiidetaks ametlikult heaks enne 1. jaanuari 2014.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 



 

PE487.940v02-00 32/34 AD\909268ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon vormistab eelkäijate elukestva 

õppe programmi ja programmi „Aktiivsed 

noored” (2007−2013) finantslepingutega 

seotud juriidilised kohustused ning avab 

sellegipoolest pärast nõusoleku saamist 

programmi alguses programmi jaoks 

määratud riikliku ameti eelneva 

vastavushindamise. 

2. Komisjon vormistab ja avaldab oma 

veebilehel eelkäijate elukestva õppe 

programmi ja programmi „Aktiivsed 

noored” (2007−2013) finantslepingutega 

seotud juriidilised kohustused ning avab 

sellegipoolest pärast nõusoleku saamist 

programmi alguses programmi jaoks 

määratud riikliku ameti eelneva 

vastavushindamise. 

Selgitus 

Käesolevas lõikes mainitud teave peab olema kättesaadav ka Euroopa Komisjoni veebilehel, 

et võimaldada programmi „Erasmus kõigi jaoks” rakendamisega seotud heade tavade 

vahetamist ning läbipaistvust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. Komisjon avaldab oma veebilehel 

järgmise teabe ning ajakohastab seda 

pidevalt: kogu teave liikmesriikide poolt 

määratud riiklike ametite kohta, 

komisjoni ning iga riikliku ameti vahel 

sõlmitud lepingu sisu, teave iga-aastaste 

rahastamisvahendite kohta, mis on antud 

riikliku ameti käsutusse programmi 

meetmete võtmiseks ja toetuste 

jagamiseks, aga ka programmi rakendava 

riikliku ameti kulutuste katmiseks.  

Selgitus 

Komisjon peaks oma veebilehel avaldama kogu käesolevas lõikes mainitud teabe ning 

ajakohastama seda pidevalt, et võimaldada heade tavade vahetamist ja läbipaistvust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon on volitatud võtma vastu 

kooskõlas artikliga 28 delegeeritud akte 

seoses artikli 13 lõike 7 ja artikli 22 

lõikega 2, mis käsitlevad vastavalt 

tulemuslikkuse kriteeriumeid ja riiklike 

ametite hallatavaid meetmeid. 

Komisjon on volitatud võtma vastu 

kooskõlas artikliga 28 delegeeritud akte 

seoses artikli 22 lõike 2 (mis käsitleb 

riiklike ametite hallatavaid meetmeid) 

muutmisega. 

Selgitus 

Artiklis 13 mainitud tulemuslikkuse kriteeriumid sätestatakse määruse -I lisas, mitte 

delegeeritud aktides.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Programmi rakendamisel on komisjoni 

eesmärk luua kasutajasõbralik raamistik 

selgete, kiirete ja vähest vaeva nõudvate 

menetlustega, millega kaasnevad reeglid, 

suunised ja teavitamisviis on lihtsad. 

Kogu programmi rakendamise vältel peab 

riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 

tasandil läbipaistev hindamine üldsusele 

kättesaadav olema. 
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