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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Pärast 2017. aasta novembri 

ühisteatist sõjaväelise liikuvuse 

parandamise kohta Euroopa Liidus9 

rõhutati komisjoni ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 

28. märtsil 2018 vastu võetud sõjaväelise 

liikuvuse tegevuskavas,10 et 

transporditaristupoliitika pakub selget 

võimalust suurendada kaitsevajaduste ja 

TEN-T koostoimet. Kõnealuses 

tegevuskavas on märgitud, et nõukogul 

palutakse 2018. aasta keskpaigaks 

kaaluda sõjaväe nõudmisi seoses 

transporditaristuga ja need nõudmised 

kinnitada ning et 2019. aastaks selgitavad 

komisjoni talitused välja 

sõjaväetranspordi jaoks sobivad 

üleeuroopalise transpordivõrgu osad, 

sealhulgas olemasoleva taristu 

ajakohastamisvajadused. 

Kaheotstarbeliste projektide 

ellurakendamise rahastamisel liidu 

vahenditest tuleks kasutada spetsiaalseid 

tööprogramme, milles on täpselt kindlaks 

määratud tegevuskavas määratletud 

kohaldatavad nõuded. 

välja jäetud 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kohandada TEN-T võrke 

sõjaväelise liikuvuse vajadustele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Artikkel 4 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Ühtekuuluvusfondist 

ümberpaigutatud summadest 30 % tehakse 

kohe kättesaadavaks kõnealusest fondist 

toetuse saamise tingimustele vastavatele 

liikmesriikidele, et rahastada 

transporditaristuprojekte kooskõlas 

käesoleva määrusega, seades prioriteediks 

piiriülesed ja puuduvad lõigud. Kuni 31. 

detsembrini 2023 järgitakse 

rahastamiskõlblike projektide valimisel 

Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavaid 

eraldisi, võttes arvesse 70 % vahendite 

ümberpaigutamist. Alates 1. jaanuarist 

2024 tehakse Euroopa ühendamise 

rahastusse üle kantud vahendid, mis ei ole 

transpordiprojektidele määratud, 

kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele, kes 

vastavad Ühtekuuluvusfondist toetuse 

saamise tingimustele, et nad saaksid 

rahastada transporditaristu projekte 

kooskõlas käesoleva määrusega. 

8. Ühtekuuluvusfondist 

ümberpaigutatud summadest 40 % tehakse 

kohe kättesaadavaks kõnealusest fondist 

toetuse saamise tingimustele vastavatele 

liikmesriikidele, et rahastada 

transporditaristuprojekte kooskõlas 

käesoleva määrusega, seades prioriteediks 

piiriülesed ja puuduvad lõigud. Kuni 31. 

detsembrini 2023 järgitakse 

rahastamiskõlblike projektide valimisel 

Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavaid 

eraldisi, võttes arvesse 60 % vahendite 

ümberpaigutamist. Alates 1. jaanuarist 

2024 tehakse Euroopa ühendamise 

rahastusse üle kantud vahendid, mis ei ole 

transpordiprojektidele määratud, 

kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele, kes 

vastavad Ühtekuuluvusfondist toetuse 

saamise tingimustele, et nad saaksid 

rahastada transporditaristu projekte 

kooskõlas käesoleva määrusega. 

Or. en 
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Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) artikli 3 lõike 2 punkti a 

alapunktis ii osutatud erieesmärgi alusel: 

meetmed või meetmetega hõlmatud 

tegevus, millega toetatakse TEN-T võrgu 

transporditaristut, et kohandada see 

sõjaväelise liikuvuse nõuetele ja 

võimaldada seda kasutada nii tsiviil- kui 

ka sõjaväelisel otstarbel. 

välja jäetud 

Or. en 
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I lisa – II osa – lõik 1 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– 60 % artikli 9 lõike 2 punktis a 

loetletud meetmete jaoks: tõhusate ja 

omavahel ühendatud võrkudega seotud 

meetmed; 

– 80 % artikli 9 lõike 2 punktis a 

loetletud meetmete jaoks: tõhusate ja 

omavahel ühendatud võrkudega seotud 

meetmed; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – lõik 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– 40 % artikli 9 lõike 2 punktis b 

loetletud meetmete jaoks: aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja turvalise liikuvusega 

seotud meetmed. 

– 20 % artikli 9 lõike 2 punktis b 

loetletud meetmete jaoks: aruka, säästva, 

kaasava, ohutu ja turvalise liikuvusega 

seotud meetmed. 

Or. en 

 


