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(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning kaasata soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega. Fondid ei peaks 
toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile mis tahes kujul. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet „saastaja 
maksab“. Et kaitsta siseturu terviklikkust, 

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning kaasata soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega. Fondid ei peaks 
toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile mis tahes kujul. 
Ebaseaduslike rändajate vastuvõtu ja 
integreerimise Euroopa vahenditest 
rahastamata jätmist ei loeta siiski 
diskrimineerimiseks. Fondide eesmärke 
tuleks ellu viia kestliku arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama keskkonna 
säilitamise, keskkonnakaitse ja keskkonna 
kvaliteedi parandamise eesmärke, nagu on 
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peab ettevõtjatele kasu toov tegevus 
toimuma ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.

sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 11 
ja artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet „saastaja maksab“. Et kaitsta 
siseturu terviklikkust, peab ettevõtjatele 
kasu toov tegevus toimuma ELi toimimise 
lepingu artiklites 107 ja 108 sätestatud 
liidu riigiabi eeskirjade kohaselt.
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(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt ELi toimimise lepingu 
artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse eelkõige kindlaks 
menetlus eelarve koostamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade, kaudse eelarve täitmise teel 
ning neis nähakse ette finantsjuhtimises 
osalejate vastutus. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 alusel vastu võetud eeskirjad 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitsmist 
üldistunud puuduste korral õigusriigi 
toimimises liikmesriikides, sest õigusriigi 
põhimõtte järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi 
rahastamise oluline eeltingimus.

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt ELi toimimise lepingu 
artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse eelkõige kindlaks 
menetlus eelarve koostamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade, kaudse eelarve täitmise teel 
ning neis nähakse ette finantsjuhtimises 
osalejate vastutus.
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(12) Liidu tasandil on 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta riikide 
reformiprioriteetide kindlaksmääramise ja 
nende rakendamise raamistik. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetamiseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. Need strateegiad 
tuleks esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et kirjeldada ja 
koordineerida prioriteetseid 
investeerimisprojekte, mida toetada riikliku 
ja liidu rahastusega. Need peaksid aitama 
ka kasutada liidu rahastust järjekindlalt ja 
maksimeerida eelkõige fondidelt, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendilt 
ja InvestEU-lt saadava rahalise toetuse 
lisandväärtust.

(12) Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetamiseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. Need strateegiad 
tuleks esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et kirjeldada ja 
koordineerida prioriteetseid 
investeerimisprojekte, mida toetada riikliku 
ja liidu rahastusega. Need peaksid aitama 
ka kasutada liidu rahastust järjekindlalt ja 
maksimeerida eelkõige fondidelt, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendilt 
ja InvestEU-lt saadava rahalise toetuse 
lisandväärtust.
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(12 a) Euroopa poolaasta raames 
esitatakse liikmesriikidele riigipõhised 
soovitused makromajandusliku 
tasakaalustamatuse käsitlemiseks 
Euroopa Liidus. Nende soovituste 
lõimimine riiklikusse 
poliitikakujundamisse ei tohiks mingil 
juhul olla eeltingimus Euroopa rahaliste 
vahendite saamiseks, mida rahastatakse 
täielikult liikmesriikide osamaksetest.
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(12 b) Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on 
vähendada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kaudu 
piirkonnasiseseid ja piirkondadevahelisi 
erinevusi liidus. Potentsiaalsete 
toetusesaajate karistamine lihtsalt 
seetõttu, et riigiasutused ei vastanud 
komisjoni ootustele, on täielikus vastuolus 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. 
Seetõttu tuleb olla vastu igasugusele 
makromajanduslikule tingimuslikkusele, 
mis annab komisjonile õiguse peatada 
kulukohustuste ja maksete assigneeringud 
liikmesriikidele, kes ei soovi Euroopa 
poolaasta raames soovitatud 
struktuurireforme läbi viia.

Or. en
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(13) Liikmesriigid peaksid otsustama, 
kuidas võtta programmitöö dokumentide 
koostamisel arvesse asjaomaseid 
riigipõhiseid soovitusi, mis on võetud 
vastu kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõikega 2 ja nõukogu 
asjakohaste soovitustega, mis on võetud 
vastu kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 148 lõikega 4. Programmitöö 
perioodil 2021–2027 (edaspidi 
„programmitöö periood“) peaksid 
liikmesriigid andma regulaarselt 
seirekomisjonile ja komisjonile aru edust 
programmide rakendamisel riigipõhiste 
soovituste täitmise toetamisel. 
Vahehindamise ajal peaksid liikmesriigid 
kaaluma muu hulgas programmi 
muudatusi, et täita asjaomaseid 
riigipõhiseid soovitusi, mis on 
programmitöö perioodi algusest vastu 
võetud või muudetud.

välja jäetud

Or. en


