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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) noorte solidaarsustunde arendamine, et 
tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalset 
ühtekuuluvust;

b) noorte solidaarsustunde arendamine ja 
kultuurilise paljususe mõistmiseks 
tolerantsuse edendamine, et tugevdada 
Euroopa Liidu sotsiaalset ühtekuuluvust;

Or. fr

The European Union is highly diverse in cultural, religious, social and other terms. Social 
cohesion cannot be promoted unless young people are taught a number of principles - in 
particular solidarity and tolerance towards other people - as a way of helping attitudes to 
develop.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 13
Artikli 2 lõike 1 punkt d 
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d) noorte tegevuste tugisüsteemide 
kvaliteedi arengule kaasaaitamine ja noorte 
valdkonnas tegutsevate tsiviilühiskonna 
organisatsioonide võimekuse parandamisele 
kaasaaitamine;

d) noorte tegevuste tugisüsteemide 
kvaliteedi arengule kaasaaitamine ning
noorte valdkonnas tegutsevate 
tsiviilühiskonna organisatsioonide toimimise 
parandamisele ja võimekuse tõstmisele
kaasaaitamine, et võimaldada ELi 
eesmärkide saavutamine noorte valdkonnas;

Or. FRfr

Justification

A reference is required to the support afforded to the civil-society organisations which play a 
fundamental role in ensuring that the EU’s objectives in the youth field are achieved. 
According to Article 4(4) of the Decision, the purpose of actions relating to support systems 
and civil-society organisations is to ‘support bodies active at European level in the field of 
youth, in particular the operation of youth NGOs ...’.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 lõike 1 lõik e a (uus)

e a) edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdõiguslikkust.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõige 2 

2. Programmi põhieesmärgid täiendavad 
Euroopa Liidu teiste tegevusvaldkondade 
eesmärke, eriti hariduse ja ametialase 
koolituse vallas teadmiste Euroopa ja kogu 
elu kestva õppe kontekstis, samuti on 
eesmärgid komplementaarsed kultuuri ja 
spordi valdkonnas.

2. Programmi põhieesmärgid täiendavad 
Euroopa Liidu teiste tegevusvaldkondade 
eesmärke, eriti hariduse ja ametialase 
koolituse vallas teadmiste Euroopa ja kogu 
elu kestva õppe kontekstis, samuti on 
eesmärgid komplementaarsed kultuuri, 
spordi, keelte, sotsiaalse kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse, diskrimineerimisvastase 
võitluse, teaduslike uuringute, ettevõtluse ja
liidu välistegevuse valdkonnas.

Or. fr

Justification

This paragraph needs to be consistent with Article 11, which mentions areas of 
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complementarity between the Youth in Action programme and other areas of Community 
action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt 2

(2)Programmi põhieesmärgid täiendavad 
Euroopa Liidu teiste tegevusvaldkondade 
eesmärke, eriti hariduse ja ametialase 
koolituse vallas teadmiste Euroopa ja kogu 
elu kestva õppe kontekstis, samuti on
eesmärgid komplementaarsed kultuuri ja 
spordi valdkonnas.

(2)Programmi põhieesmärgid täiendavad 
Euroopa Liidu teiste tegevusvaldkondade 
eesmärke, eriti hariduse ja ametialase 
koolituse vallas teadmiste Euroopa ja kogu 
elu kestva õppe kontekstis, samuti on 
eesmärgid komplementaarsed naiste ja 
meeste vahelise võrdõiguslikkuse, kultuuri 
ja spordi valdkonnas.

Or. en

Justification

The promotion of equality between women and men must also be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõike 1 punkt h

h) meeste ja naiste võrdse 
programmisosalemise põhimõtte jälgimine 
ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine 
tegevustes. 

h) meeste ja naiste võrdse programmis 
osalemise põhimõtte ja (kustutatud) 
igasuguse diskrimineerimise vastase
võitluse alase tegevuse jälgimine ja 
edendamine.

Or. es

Justification

Action to combat all forms of discrimination and the promotion of equality between men and 
women should be taken into account in the actions undertaken pursuant to the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 lõike 1 punkt g 

g) väiksemate võimalustega noorte 
programmis osalemise jälgimine;

g) väiksemate võimalustega noorte 
programmis osalemise jälgimine, eriti 
sisserännanud või vähemusrühma 
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kuuluvate noorte, samuti puuetega noorte 
osas;

Or. {fr

Justification

Young people who are of immigrant origin, who belong to an ethnic minority or who are 
disabled often have fewer opportunities for taking part in youth initiatives and programmes, 
for which reason particular attention should be devoted to them as a means of increasing the 
European Union’s social cohesion. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav lõik

2. Põhieesmärgi „Noorte solidaarsustunde 
arendamine, et tugevdada Euroopa Liidu 
sotsiaalset ühtekuuluvust“ raames:

2. Põhieesmärgi „Noorte solidaarsustunde 
arendamine ja kultuurilise paljususe 
mõistmiseks tolerantsuse edendamine, et
tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalset 
ühtekuuluvust“ raames:

Or. {fr

Justification

The European Union is highly diverse in cultural, religious, social and other terms. Social 
cohesion cannot be promoted unless young people are taught a number of principles - in 
particular solidarity and tolerance towards other people - as a way of helping attitudes to 
develop.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 20
Artikli 3 lõike 4 sissejuhatav lõik

4. Põhieesmärgi „Noorte tegevuste 
tugisüsteemide kvaliteedi arengule 
kaasaaitamine ja noorte valdkonnas 
tegutsevate tsiviilühiskonna 
organisatsioonide võimekuse parandamisele 
kaasa aitamine“ raames:

4. Põhieesmärgi „Noorte tegevuste 
tugisüsteemide kvaliteedi arengule 
kaasaaitamine ning noorte valdkonnas 
tegutsevate tsiviilühiskonna 
organisatsioonide toimimise parandamisele 
ja võimekuse tõstmisele kaasaaitamine, et 
võimaldada ELi eesmärkide saavutamine
noorte valdkonnas“ raames:
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Or. FRfr

Justification

A reference is required to the support afforded to the civil-society organisations which play a 
fundamental role in ensuring that the EU’s objectives in the youth field are achieved. 
According to Article 4(4) of the Decision, the purpose of actions relating to support systems 
and civil-society organisations is to ‘support bodies active at European level in the field of 
youth, in particular the operation of youth NGOs ...’.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 21
Artikli 3 lõike 4 punkt d 

d) noorte informeerimise parandamisele 
kaasa aitamine;

d) noorte teavitamise parandamisele 
kaasaaitamine, eriti seoses Euroopa Liidu 
ja selle poliitikaga, sealhulgas noori 
hõlmava poliitika valdkonnas;

Or. FRfr

Justification

The Youth in Action programme should help to improve young people’s knowledge of the 
European Union and of Community policies (including those relating to young people) with a 
view to promoting young people’s European citizenship, which is stated as an objective in 
Article 2. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 22
Artikli 4 punkt 3

Selle tegevuse eesmärgiks on toetada 
ühisprojekte programmi partnerlusriikidega 
artikli 5 kohaselt, iseäranis noorsootöötajate 
vahetusi, noorte vastastikust 
üksteisemõistmist ja solidaarsustunnet 
tugevdavate algatuste toetamist ja koostöö 
arengu toetamist noorsoo ja nende riikide 
tsiviilühiskonna vallas. 

Selle tegevuse eesmärgiks on toetada 
ühisprojekte programmi partnerlusriikidega 
artikli 5 kohaselt, iseäranis noorsootöötajate 
vahetusi, noorte vastastikust 
üksteisemõistmist ning solidaarsustunnet ja
tolerantsust tugevdavaid algatusi ja koostöö 
arengut noorsoo ja nende riikide 
tsiviilühiskonna vallas. 

Or. FRfr
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Justification

The European Union is highly diverse in cultural, religious, social and other terms. Social 
cohesion cannot be promoted unless young people are taught a number of principles - in 
particular solidarity and tolerance towards other people - as a way of helping attitudes to 
develop.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõige 2

2. Eelarvamustevabana tingimuste suhtes, 
mis on määratletud lisas tegevuste 
rakendamiseks, on programm suunatud 
noortele vanuses 13-30 aastat.

2. Eelarvamustevabana tingimuste suhtes, 
mis on määratletud lisas tegevuste 
rakendamiseks, on programm suunatud 
noortele vanuses 15–28 aastat.

Or. ENen

Justification

The draftsman supports the widening of the scope of the Programme (previously limited to 
those between 15 and 25 years) to give greater flexibility to the Programme and to reflect the 
changing nature of youth. However, he would like to propose that the upper age limit be fixed 
at 28 years instead of 30 and lowered to 13 years only in exceptional situations, because of 
budgetary restraints.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõige 4

4. Kõik noored, diskrimineerimiseta, võivad 
omada juurdepääsu programmi tegevustele 
lisas toodud tingimustel. Komisjon ja 
programmiriigid tagavad, et erilisi 
jõupingutusi tehakse nende noorte huvides, 
kellel haridusliku, sotsiaalse, füüsilise, 
vaimse, majandusliku seisundi tõttu või 
kultuurilistel või geograafilistel põhjustel on
keerulisem programmist osa võtta.

4. Kõik noored, diskrimineerimiseta, võivad 
omada juurdepääsu programmi tegevustele 
lisas toodud tingimustel. Komisjon ja 
programmiriigid tagavad, et erilisi 
jõupingutusi tehakse nende noorte huvides, 
kellel on soolise, haridusliku, sotsiaalse, 
füüsilise, vaimse või majandusliku seisundi 
tõttu või kultuurilistel või geograafilistel 
põhjustel keerulisem programmist osa võtta.

Or. ENen

Justification

Efforts must also be made in order to ensure that girls are not prevented from participating 
for gender reasons.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõige 4

4. Kõik noored, diskrimineerimiseta, võivad 
omada juurdepääsu programmi tegevustele 
lisas toodud tingimustel. Komisjon ja 
programmiriigid tagavad, et erilisi 
jõupingutusi tehakse nende noorte huvides, 
kellel haridusliku, sotsiaalse, füüsilise, 
vaimse, majandusliku seisundi tõttu või 
kultuurilistel või geograafilistel põhjustel on
keerulisem programmist osa võtta.

4. Kõik noored, diskrimineerimiseta, võivad 
omada juurdepääsu programmi tegevustele 
lisas toodud tingimustel. Komisjon ja 
programmiriigid tagavad, et erilisi 
jõupingutusi tehakse nende noorte huvides, 
kellel on haridusliku, sotsiaalse, füüsilise, 
vaimse või majandusliku seisundi tõttu või 
kultuurilistel või geograafilistel põhjustel
keerulisem programmist osa võtta. Komisjon 
ja programmiriigid tagavad ka naiste ja 
meeste tasakaalustatud osalemise 
programmis. 

Or. SVsv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 26
Artikli 8 lõike 6 punkti b alapunkt ii 

ii) bürool peab olema piisav personal, kellel 
vastav on erialane haridus ja keelteoskus, 
mis on kohandatud tööks rahvusvahelise 
koostöö keskkonnas;

ii) bürool peab olema piisav personal, mis
koosneb võrdselt nii meestest kui naistest,
kellel on vastav erialane haridus ja 
keelteoskus, mis on kohandatud tööks 
rahvusvahelise koostöö keskkonnas;

Or. ENen

Justification

Essential to develop understanding about equality challenges.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 27
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon ja programmiriigid tagavad, et 
programmi kaudu toetust saavate tegevuste 
kohta antakse adekvaatset informatsiooni ja 
nende kohta tehakse adekvaatset reklaami.

5. Komisjon ja programmiriigid tagavad, et 
programmi kaudu toetust saavate tegevuste 
kohta antakse adekvaatset teavet ja neile 
tehakse adekvaatset reklaami, eriti nende 
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noorte hulgas, kellel on sisserändamise või 
vähemusrühma kuulumise, samuti puude 
tõttu keerulisem programmist osa võtta;

Or. fr

Justification

Young people who are of immigrant origin, who belong to an ethnic minority or who are 
disabled often have fewer opportunities for taking part in youth initiatives and programmes, 
for which reason particular attention should be devoted to them as a means of increasing the 
European Union’s social cohesion.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 28
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon ja programmiriigid tagavad, et 
programmi kaudu toetust saavate tegevuste 
kohta antakse adekvaatset informatsiooni ja 
nende kohta tehakse adekvaatset reklaami.

5. Komisjon ja programmiriigid tagavad, et 
programmi kaudu toetust saavate tegevuste 
kohta antakse adekvaatset teavet ja neile
tehakse adekvaatset reklaami.
Komisjon ja programmiriigid võtavad 
tarvitusele kohased abinõud, et jagada 
kõige sobivamate vahendite abil teavet ning 
suunata liikmesriikide programmiasutuste 
abiga programmialane teave väiksematele, 
eelkõige piirkondliku ja kohaliku tasandi 
organisatsioonidele.

Or. ENen

Justification

To enable greater participation, the draftsman asks that the visibility of the programme be 
increased through improving the quality of information available to young people and their 
access to it through the use of the most appropriate tools to disseminate information (in the 
case of young people this would be the TV, the Internet and mobile phones). 

Asks also that the national agencies themselves take steps to ensure that information on the 
programme reaches those smaller organisations, particularly at regional and local level, in 
keeping with the spirit of increasing decentralisation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 29
Artikli 9 lõike 1 punkt c 
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c) finantsvaldkonnas kriteeriumid (eelkõige 
noor elanikkond, RKP ja riikidevaheline 
geograafiline kaugus), mida kohaldada, et 
luua liikmesriikide vahel fondide suunav 
jaotus ja juhtida tegevusi detsentraliseeritult;

c) finantsvaldkonnas kriteeriumid 
(kustutatud), mida kohaldada, et luua 
liikmesriikide vahel fondide suunav jaotus ja 
juhtida tegevusi detsentraliseeritult;

Or. ENen

Justification

On the criteria determining funding, the draftsman suggests that the criteria that are given 
would be removed as they appear to serve only as a guideline. The definitive criteria should 
be given in their entirety.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 30
Artikli 11 lõige 3

3. Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid 
tagavad nende programmi tegevuste esile 
tõstmise, mis aitavad kaasa ühenduse teiste 
tegevusvaldkondade eemärkide, eriti 
hariduse, koolituse, kultuuri ja spordi 
arengule.

3. Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid 
tagavad programmi nende tegevuste
esiletõstmise, mis aitavad kaasa ühenduse 
teiste tegevusvaldkondade eemärkide, eriti 
hariduse, koolituse, kultuuri, spordi, soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse arengule.

Or. FRfr

Justification

The programme actions which help to promote equality between the sexes and to combat 
discrimination are very important, in so far as they involve young people and may therefore 
help to bring about a change in attitudes. The Member States and the Commission must 
therefore make them as effective as possible.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 31
Artikli 15 lõige 3

3. Programmiriigid esitavad Komisjonile
hiljemalt 30. juuniks 2010 programmi 
rakendamise aruande ning hiljemalt 30. 
juuniks 2015 aruande programmi 
mõjude/toime kohta.

3. Programmiriigid esitavad komisjonile
hiljemalt 30. juuniks 2010 programmi 
rakendamise aruande ning hiljemalt 30. 
juuniks 2015 aruande programmi 
mõjude/toime kohta. Programmi 
rakendamise ja mõju aruannetes näitavad 
programmiriigid eelkõige võrdõiguslikkuse 
eesmärgi saavutamist ning tegevusi, mis on 
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viidud läbi väiksemate võimalustega noorte, 
sealhulgas puuetega noorte, programmis 
osalemise tagamiseks; komisjon annab 
riikidele enne aruande nimetatud aspekte 
kirjeldavate osade koostamist asjakohast 
abi ja praktilisi juhiseid. 

Or. SVsv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 1

(1) Asutamisleping seab sisse Euroopa Liidu 
kodakondsuse ja sätestab, et Ühenduse
tegevuse eesmärk hariduse, ametialase 
koolituse ja noorte vallas on soodustada 
iseäranis noorsootöötajate vahetuse ja 
kvaliteethariduse arengut.

(1) Asutamisleping seab sisse Euroopa Liidu 
kodakondsuse ja sätestab, et ühenduse
tegevuse eesmärk hariduse, ametialase 
koolituse ja noorte vallas on soodustada 
iseäranis noorsootöötajate vahetuse arengut, 
edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdõiguslikkust ja kvaliteethariduse 
arengut.

Or. ENen

Justification

The promotion of equality between women and men must also be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 2

(2) Euroopa Liidu asutamisleping on rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste 
respekteerimise ja põhivabaduste 
põhimõtetele ning noorte aktiivse 
kodakondsuse edendamine peab aitama 
kaasa nende väärtuste arengule. 

(2)Euroopa Liidu asutamisleping on rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste 
respekteerimise ja põhivabaduste 
põhimõtetele, sugudevahelisele 
võrdõiguslikkusele ning 
diskrimineerimisvastastele põhimõtetele.
Noorte aktiivse kodakondsuse edendamine 
peab aitama kaasa nende väärtuste arengule. 

Or. FRfr

Justification

Equality between the sexes and anti-discrimination are two of the European Union’s 
fundamental principles of which young people in Europe must be made aware. In Article 2 of 
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the Decision it is stated that the Youth in Action programme must ‘contribute to the 
development of the Union’s policies, in particular with regard to (...) combating all 
discrimination (...)’. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 2

(2) Euroopa Liidu asutamisleping on rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste 
respekteerimise ja põhivabaduste 
põhimõtetele ning noorte aktiivse 
kodakondsuse edendamine peab aitama 
kaasa nende väärtuste arengule. 

(2) Euroopa Liidu asutamisleping on rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste 
respekteerimise ja põhivabaduste 
põhimõtetele, naiste ja meeste vahelisele 
võrdõiguslikkusele ning noorte aktiivse 
kodakondsuse edendamine peab aitama 
kaasa nende väärtuste arengule. 

Or. ENen

Justification

The promotion of equality between women and men must also be included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 5

(5) Erakorralisel Euroopa Nõukogu
kohtumisel, mis toimus 23.?24. märts 2000 
Lissabonis, pandi paika Euroopa Liidu 
strateegiline eesmärk, mis sisaldab 
muuhulgas aktiivset tööhõive poliitikat, 
milles pööratakse rohkem tähelepanu kogu 
elu kestvale haridusele ja koolitusele; seda 
strateegiat täiendab kestva arengu strateegia, 
mis pandi paika Euroopa Nõukogu 
kohtumisel Göteborgis 15.?16. juuni 2001.

(5) Euroopa Nõukogu erakorralisel 
kohtumisel, mis toimus 23.–24. märtsini
2000 Lissabonis, koostati Euroopa Liidu 
strateegiline eesmärk, mis sisaldab 
muuhulgas aktiivset tööhõivepoliitikat, 
milles pööratakse rohkem tähelepanu kogu 
elu kestvale haridusele ja koolitusele ning 
naiste tööhõivele; seda strateegiat täiendab 
kestva arengu strateegia, mis koostati
Euroopa Nõukogu kohtumisel Göteborgis 
15.–16. juunini 2001.

Or. ENen

Justification

The promotion of equality between women and men must also be included.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 10

(10) Ühenduse tegevuse alla kuulub ka 
kvaliteetharidusele ja kvaliteetkoolitusele 
panuse andmine ning ta peab olema 
suunatud ebavõrdsuste kõrvaldamisele ja 
edendama võrdsust meeste ning naiste vahel, 
kooskõlas asutamislepingu artikliga 3.

(10) Ühenduse tegevuse alla kuulub ka 
kvaliteetharidusele ja kvaliteetkoolitusele 
panuse andmine ning ta peab olema 
suunatud diskrimineerimisvastasele 
võitlusele, ebavõrdsuste kõrvaldamisele ja 
edendama võrdsust meeste ning naiste vahel, 
kooskolas asutamislepingu artikliga 3.

Or. FRfr

Justification

Equality between the sexes and anti-discrimination are two of the European Union’s 
fundamental principles of which young people in Europe must be made aware. In Article 2 of 
the Decision it is stated that the Youth in Action programme must ‘contribute to the 
development of the Union’s policies, in particular with regard to (...) combating all 
discrimination (...)’.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 37
Lisa – tegevuse 1 punkt 1.1.

Noorte vahetusprogrammid võimaldavad 
vastu võtta ühte või mitut noortegruppi teise 
riigi noortegrupi poolt, et koos läbi viia 
ühine tegevusprogramm. Need programmid 
on enamasti mõeldud noortele vanuses 
13?25 aastat. 
Need tegevused, mis baseeruvad 
riikidevahelistele partnerlussuhetele projekti 
erinevate osalejate vahel, eeldavad noorte 
aktiivset osalust ja nende eesmärgiks on 
anda noortele võimalus avastada ja mõista 
erinevaid sotsiaalseid ja kultuurilisi reaalsusi 
üksteise tundmaõppimise läbi, millega 
ühtlasi tugevdatakse nende teadlikkust 
Euroopa kodanikuks olemisest. Toetus 
keskendub peamiselt grupi mobiilsuse 
soodustamise mitmepoolsetele tegevustele.

Noorte vahetusprogrammid võimaldavad 
vastu võtta ühte või mitut noortegruppi teise 
riigi noortegrupi poolt, et koos läbi viia 
ühine tegevusprogramm. Need programmid 
on enamasti mõeldud noortele vanuses 13–
25 aastat. 
Need tegevused, mis baseeruvad 
riikidevahelistel partnerlussuhetel projekti 
erinevate osalejate vahel, eeldavad 
tüdrukute ja poiste võrdselt aktiivset osalust 
ning nende eesmärgiks on anda noortele 
võimalus avastada ja mõista erinevaid 
sotsiaalseid ja kultuurilisi reaalsusi üksteise 
tundmaõppimise kaudu, millega ühtlasi 
tugevdatakse nende teadlikkust Euroopa 
kodanikuks olemisest. Toetus keskendub 
peamiselt grupi mobiilsuse soodustamise 
mitmepoolsetele tegevustele.

Or. ENen
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Justification

Essential to develop understanding about equality challenges.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 38
Lisa, tegevuse 1 punkt 1.3.

See tegevusvahend toetab neid projekte ja 
tegevusi, mille eesmärgiks on soodustada 
noorte osalemist demokraatlikus elus. Need 
projektid ja tegevused eeldavad noorte 
aktiivset osalemist kohalikus omavalitsuses 
või regionaalsel ja riiklikul tasandil. 
See tegevusvahend on enamasti suunatud 
noortele vanuses 13-30 aastat.
Need tegevused ja projektid, mis baseeruvad 
riikidevahelistele partnerlussuhetele ja 
võimaldavad Euroopa tasandil vahetada 
ideid, kogemusi ja kohalikul või 
regionaalsel tasandil korraldatud projektide 
edukat praktikat, on mõeldud noorte osaluse 
tõstmiseks ühiskonna erinevatel tasanditel. 
Need tegevused võivad hõlmata ka noorte 
arvamusküsitluste korraldamise eesmärgiga 
välja selgitada nende vajadused ja soovid, et 
seejärel välja töötada uus lähenemine noorte 
aktiivse osalemise kohta demokraatlikus 
Euroopas.

See tegevusvahend toetab neid projekte ja 
tegevusi, mille eesmärgiks on soodustada 
noorte osalemist demokraatlikus elus. Need 
projektid ja tegevused eeldavad noorte 
aktiivset osalemist kohalikus omavalitsuses 
või piirkondlikul ja riiklikul tasandil. 
See tegevusvahend on enamasti suunatud 
noortele vanuses 13–30 aastat.
Need tegevused ja projektid, mis baseeruvad 
riikidevahelistel partnerlussuhetel ja 
võimaldavad Euroopa tasandil vahetada 
ideid, kogemusi ja kohalikul või 
piirkondlikul tasandil korraldatud projektide 
edukat praktikat, on mõeldud noorte osaluse 
suurendamiseks ühiskonna erinevatel 
tasanditel ja soolise võrdõiguslikkusega 
seotud küsimustest arusaamise 
parandamiseks. Need tegevused võivad 
hõlmata ka noorte arvamusküsitluste 
korraldamise eesmärgiga välja selgitada 
nende vajadused ja soovid, et seejärel välja 
töötada uus lähenemine noorte aktiivse 
osalemise kohta demokraatlikus Euroopas.

Or. ENen

Justification

Essential to develop understanding about equality challenges.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 39
Lisa – tegevuse 2 punkti 2.1 lõige 4

See vahend katab kas täielikult või osaliselt
vabatahtliku noore hüvitise, kindlustuse, 

See vahend katab kas täielikult või osaliselt 
vabatahtliku noore hüvitise, kindlustuse, 
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elamis- ja reisikulud ning vajadus korral ka 
täiendavad kulud väiksemate võimalustega 
noortele.

toitumis- ja majutus- ning reisikulud ja 
vajaduse korral ka lisakulud väiksemate 
võimalustega noortele. 

Or. ENen

Justification

To ensure that financially disadvantaged young people are more able to participate in the 
European Voluntary Service action, the draftsman proposes a change of text to remove 
economic barriers (given that it should not be the volunteer who must pay to participate and 
in line with the principle of quality of actions rather than quantity).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 40
Lisa, lõige 4.3.

See vahend toetab tegevusi, mille 
eesmärgiks on noorsootöötajate koolitamine, 
eriti noorsoo huvijuhtide, projektijuhtide, 
noorte nõustajate ja projektide 
pedagoogiliste nõuandjate koolitamine.
Samuti toetab tegevus kogemuste, ekspertiisi 
ja eduka praktika vahetamist huvijuhtide 
vahel. Samuti toetab kõnealune vahend 
tegevusi, mis lihtsustavad programmi 
raames pikaajaliste ja kvaliteetsete 
projektide ning partnerlussuhete rajamist.
Eraldi tähelepanu on suunatud tegevustele, 
mis soodustavad nende noorte osalemist, 
kellel kõige rohkem raskusi Ühenduse
tegevustes osalemisel.

See vahend toetab tegevusi, mille 
eesmärgiks on noorsootöötajate koolitamine, 
eriti noorsoo huvijuhtide, projektijuhtide, 
noorte nõustajate ja projektide 
pedagoogiliste nõuandjate koolitamine. 
Samuti toetab tegevus kogemuste, ekspertiisi 
ja eduka praktika vahetamist huvijuhtide 
vahel. Samuti toetab kõnealune vahend 
tegevusi, mis lihtsustavad programmi 
raames pikaajaliste ja kvaliteetsete 
projektide ning partnerlussuhete rajamist. 
Eraldi tähelepanu on suunatud tegevustele, 
mis soodustavad väljavaateid
võrdõiguslikkusele, ja nende noorte, 
sealhulgas puuetega noorte, osalemist, 
kellel kõige rohkem raskusi ühenduse
tegevustes osalemisel.

Or. SVsv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 41
Lisa – tegevus 4 punkt 4.5.

See vahend toetab noortele suunatud teavet 
ja sidepidamist, parandades noorte 
juurdepääsu olulisele informatsioonile ja 
sidepidamisvahenditele ja suurendades 

See vahend toetab noortele suunatud teavet 
ja sidepidamist, parandades noorte 
juurdepääsu olulisele teabele ja 
sidepidamisvahenditele ning suurendades 
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sellega nende osalemist avalikus elus ja 
lihtsustades nende potensiaali väljendamist 
vastutustundlike ja aktiivsete kodanikena. 
Sellel eesmärgil toetatakse riiklikul ja 
Euroopa tasandil tegevusi, mis parandavad 
noorte juurdepääsu teabele ja
sidepidamisvahenditele, mis suurendavad 
kvaliteetse teabe levitamist ja mis 
suurendavad noorte osalemist teabe 
ettevalmistamisel ja levitamisel. 

sellega nende osalemist avalikus elus ja 
lihtsustades nende potentsiaali väljendamist 
vastutustundlike ja aktiivsete kodanikena. 
Sellel eesmärgil toetatakse riiklikul ja 
Euroopa tasandil tegevusi, mis parandavad 
noorte juurdepääsu teabele ja 
sidepidamisvahenditele, mis suurendavad 
kvaliteetse teabe levitamist ja mis 
suurendavad noorte osalemist teabe 
ettevalmistamisel ja levitamisel. 

See vahend aitab iseäranis kaasa luua
Euroopa, riiklike, regionaalseid ja kohalikke 
internetiportaale, mille eesmärgiks on 
spetsiifilise informatsiooni levitamine 
kõikide vahenditega, iseäranis kasutades 
neid vahendeid, mida noored kõige 
sagedamini kasutavad. See tegevus võib 
samuti toetada vahendeid, mis edendavad 
noorte rakendamist nõuannete ja 
arusaadavate, kasutamissõbralike ja 
sihtotstarbeliste teabetoodete 
ettevalmistamisel ja levitamisel, eesmärgiga 
parandada teabe kvaliteeti ja kindlustada 
kõikide noorte juurdepääs teabele.

See vahend aitab iseäranis kaasa Euroopa, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike Interneti-
portaalide loomisele, mille eesmärgiks on 
spetsiifilise teabe levitamine kõikide 
vahenditega, kasutades iseäranis neid 
vahendeid, mida noored kõige sagedamini 
kasutavad. See tegevus võib samuti toetada 
vahendeid, mis edendavad noorte 
rakendamist nõuannete ja arusaadavate, 
kasutamissõbralike ja sihtotstarbeliste 
teabetoodete ettevalmistamisel ja 
levitamisel, eesmärgiga parandada teabe 
kvaliteeti ja kindlustada kõikide noorte 
juurdepääs teabele. Eranditult kõik trükised 
peavad hõlmama soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid ja olema välja antud 
asjakohastes keeltes. 

Or. ENen

Justification

Essential to develop understanding about equality challenges.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 42
Lisa, lõige 4.8.

Komisjon võib korraldada seminare, 
kollokviume ja koosolekuid eesmärgiga 
lihtsustada programmi ellurakendamist ja 
korraldada teabetegevusi, anda välja 
trükiseid ja neid levitada ning läbi viia 
programmi hindamist ja kontrolli. Neid 
tegevusi rahastatakse toetuste näol, kas 

Komisjon võib korraldada seminare, 
kollokviume ja koosolekuid eesmärgiga 
lihtsustada programmi ellurakendamist. 
Komisjon annab asjakohast abi ja praktilisi 
juhiseid nendele programmiriikidele, kes 
soovivad programmi rakendamise raames 
luua spetsiaalseid võrdõiguslikkuse 
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turutingimusi rakendades või Komisjoni
otsese korraldamise ja rahastamise läbi.

kavasid. Komisjon võib lisaks eelnimetatule 
korraldada teabetegevusi, anda välja 
trükiseid ja neid levitada ning läbi viia 
programmi hindamist ja kontrolli. Neid 
tegevusi rahastatakse toetuste näol, kas 
turutingimusi rakendades või komisjoni 
otsese korraldamise ja rahastamise teel. 

Or. SVsv


