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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, milles 

tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 

ja jälgitakse nende rakendamist. 

Liikmesriigid töötavad välja oma 

mitmeaastase investeerimisstrateegia nende 

reformiprioriteetide toetamiseks. Need 

strateegiad tuleks esitada koos iga-aastaste 

riiklike reformikavadega, et anda ülevaade 

prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 

mida tuleb riiklikest ja/või liidu vahenditest 

toetada, ja et neid projekte koordineerida. 

Samuti peaksid need olema suunatud 

sellele, et liidu rahalisi vahendeid 

kasutataks järjekindlalt ja vajaduse korral 

maksimeeritaks lisaväärtust, mis saadakse 

eeskätt programmidest, mida liit toetab 

ERFist, Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist, 

InvestEU fondist ja Euroopa ühendamise 

rahastust. Vastavalt asjaoludele tuleks 

rahalist toetust kasutada ka kooskõlas liidu 

ja riiklike energia- ja kliimakavadega. 

(35) Liidu tasandil moodustab 

majanduspoliitika koordineerimise 

Euroopa poolaasta raamistiku, milles 

tehakse kindlaks riikide reformiprioriteedid 

ja jälgitakse nende rakendamist. 

Liikmesriigid töötavad välja oma 

mitmeaastase investeerimisstrateegia nende 

reformiprioriteetide toetamiseks. Need 

strateegiad tuleks esitada koos iga-aastaste 

riiklike reformikavadega, et anda ülevaade 

prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 

mida tuleb riiklikest ja/või liidu vahenditest 

toetada, ja et neid projekte koordineerida. 

Samuti peaksid need olema suunatud 

sellele, et liidu rahalisi vahendeid 

kasutataks järjekindlalt ja vajaduse korral 

maksimeeritaks lisaväärtus, mis saadakse 

eeskätt programmidest, mida liit toetab 

ERFist, Ühtekuuluvusfondist, Euroopa 

investeeringute stabiliseerimise vahendist, 

InvestEU fondist ja Euroopa ühendamise 

rahastust. Seepärast peaks Euroopa 

poolaasta pühendama ühe osa 

mitmeaastaste riiklike 

investeerimisstrateegiate ja Euroopa 

ühendamise rahastu raames võetud 

riiklike kohustuste vahelise kooskõla 

jälgimisele, ning esitama asjakohased 

parandusmeetmed. Vastavalt asjaoludele 

tuleks rahalist toetust kasutada ka 

kooskõlas liidu ja riiklike energia- ja 

kliimakavadega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt r a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (r a) „ilmastikukindluse tagamine“ – 

projektide olelusringi eelhindamine 

eesmärgiga viia miinimumini 

kliimamuutuste kahjulik mõju ja 

maksimeerida kliimamuutuste 

leevendamisest ja kliimamuutustega 

kohanemisest saadav kasu, lähtudes 

komisjoni välja töötatud suunistest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -i a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) aidata kaasa alternatiivkütuste 

taristu ulatuslikule, kogu liitu hõlmavale 

kasutuselevõtule kooskõlas määruse (EL) 

nr 1315/2013 artikliga 33, kui tööstus, 

eelkõige tootjad, tarnijad ning energia- ja 

kütusetootjad annavad 90 % 

koguinvesteeringust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 8 650 000 000 eurot 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis b 

osutatud erieesmärgi jaoks ja sellest kuni 

10 % piiriüleste taastuvenergiaprojektide 

jaoks; 

(b) 7 675 244 000 eurot püsivhindades 

(8 650 000 000 eurot jooksevhindades) 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis b 

osutatud erieesmärgi jaoks ja sellest 

vähemalt 15 % piiriüleste 

taastuvenergiaprojektide jaoks; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -iii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a) meetmed, millega kõrvaldatakse 

koostalitlustõkked, eriti koridori-

/võrgumõju tagamisel, pidades eelkõige 

silmas raudtee-kaubaveo mahu 

suurendamise edendamist; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed; 

(a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed, mis kuuluvad nimetatud 

määruse II lisa punktis 1 toodud 

energiataristukategooriasse; 

(a a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed, mis kuuluvad nimetatud 

määruse II lisa punktis 2 toodud 

energiataristukategooriasse, maksimaalse 

eelarvega 15 % käesoleva määruse 

artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt 

eraldatud eelarvest, ning piirduvad 

esimese tööprogrammiga, samuti 

meetmed, mille puhul kasutatakse üksnes 

kestlikku taastuvvesinikku või 

biometaani; 

(a b) energiatõhusust suurendavate 

energiataristu projektidega seotud 

meetmed, kui need projektid mõjutavad 

piiriüleseid energiavoogusid, muu hulgas 

tarbimiskaja ja arukate võrkude kaudu; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

2 a. peatükk (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 II a peatükk 

 Artikkel 11 a – Riigihankelepingute ja/või 

asjade hankelepingute sõlmimine 

 Pakkumus, mis on esitatud programmi 

raames toetatava riigihanke- ja/või asjade 

hankelepingu sõlmimiseks, loetakse 

vastuvõetavaks, kui sellistest kolmandatest 

riikidest pärit toodete osakaal, millega liit 

ei ole sõlminud kokkulepet, mis tagaks 

liidu ettevõtjatele võrreldava ja tõhusa 

juurdepääsu nende kolmandate riikide 

turgudele, ei ületa 50 % pakkumuses 

sisalduvate toodete kogumaksumusest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Euroopa ühendamise rahastust 

rahastamist taotlevad projektid, mis on 

kooskõlas ELi poliitikasuundadega, eriti 

TEN-T määrusega, annavad tõendatud 

Euroopa lisaväärtust ning väärivad 

stabiilsuse ja kasvu pakti raames 

erikohtlemist. Selleks et edendada ja 

kiirendada liikmesriikide, piirkondade, 

kohalike omavalitsuste ja teiste üksuste 

osalemist projekti rahastamises, loetakse 

need osamaksed ühekordseteks 

meetmeteks ning nende suhtes 

kohaldatakse stabiilsuse ja kasvu pakti 

kehtivate eeskirjade raames 

paindlikkust1 a. 

 _________________ 

 1 a Vt komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta 

teatist „Stabiilsuse ja kasvu pakti 

kehtivate nõuete paindlikum 

kasutamine“. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Valdkondlikud suunised (TEN 

suunised) ja energeetikavaldkonna 

ühishuviprojektide loetelud vaadatakse 

uue kuluperioodi jaoks õigeaegselt läbi, et 

viia need kooskõlla 2030. aasta energia- 

ja kliimaeesmärkide ja pikaajaliste 

dekarboniseerimiskavadega ning 

integreerida energiatõhususe esikohale 

seadmise põhimõte investeerimisvajaduste 

hindamise, projektide hindamise ja 

projektide valiku protsessi. 

Or. en 

 


