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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 
kodanike kõrgetasemelise turvalisuse 
tagamiseks ning radikaliseerumise 
ärahoidmiseks, tuginedes koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, peaksid ERFi toel 
tehtavad investeeringud suurendama 
julgeolekut valdkondades, nagu transport 
ja energia, kus on vajadus ohutu ja 
turvalise avaliku ruumi ja elutähtsa 
taristu järele.

(9) Suureneva piirkondliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsusega silmitsi seisvate 
liikmesriikide ja piirkondade jõupingutuste 
toetamiseks, tuginedes koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, peaksid ERFi toel 
tehtavad investeeringud eelkõige kaasa 
aitama nende piirkondade 
tootmispotentsiaali ja arengu 
soodustamisele osana integreeritud 
piirkondliku arengu perspektiivist, 
hõlmates seega mitmeid erinevaid 
valdkondi, iseäranis transporti ja 
energiat.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Universaalsed ja kvaliteetsed 
avalikud teenused on väga olulised 
piirkondliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse 
vähendamiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ja piirkondliku arengu edendamiseks ning 
ettevõtete ja inimeste toetamiseks, et nad 
jääksid oma kohalikku piirkonda, 
iseäranis vähem arenenud piirkondades.

Or. pt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
investeeringud peaksid aitama tagada 
kestlikke ja ligipääsetavaid riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke võimalusi 
liikuvuseks, kusjuures erilist tähelepanu 
pööratakse piirkondadele, kus on vaja 
käivitada protsesse majanduse 
elavdamiseks ja dünaamilisuse 
saavutamiseks, ja madala 
rahvastikutihedusega piirkondadele, kus 
suured puudujäägid liikuvuse 
võimaldamisel takistavad struktuurilist 
arengut.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu 
ja soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda.

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku taristuvõrgu, iseäranis 
raudteede puhul, ning kiired digitaalsed 
võrgud, ja soodustada säästvat 
mitmeliigilist linnalist liikumiskeskkonda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 
kaasnevate probleemidega. ERFi toetus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgil tuleks seega 
suunata liidu peamistele prioriteetidele 
kooskõlas määruses (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Seega peaks ERFi 
toetus keskenduma sellistele 
poliitikaeesmärkidele nagu arukam 
Euroopa uuenduslike ja arukate 
majanduslike muutuste edendamise teel 
ning keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
kohanemist ning riskide ennetamist ja 
juhtimist. Sellise valdkondliku 
keskendamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
võimaldades sealjuures paindlikkust 
üksikute programmide tasandil ja 
liikmesriikidest kogurahvatulu alusel 

(17) ERF peaks aitama edendada tõelist 
lähenemist, korvata põhilisi regionaalseid 
ebavõrdsusi liidus ja ühtlustada eri 
regioonide arengutaset ning vähendada 
mahajäämust kõige ebasoodsamates 
piirkondades, sealhulgas neis piirkondades, 
mis seisavad silmitsi CO2-heite 
vähendamise kohustustega kaasnevate 
probleemidega, võttes arvesse iga 
liikmesriigi õiguspärast valikuvabadust, 
prioriteete ja vajadusi lähtuvalt nende 
konkreetsest olukorrast. ERFi tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise eesmärgil 
pakutava toetuse puhul tuleks arvesse 
võtta ka kollektiivselt määratletud 
prioriteete kooskõlas määruses (EL) 
2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega. Seega 
peaks ERFi toetuse puhul eelkõige arvesse 
võtma järgmisi poliitikaeesmärke: 
suuremale ühtekuuluvusele ja 
solidaarsusele tuginev Euroopa, mis aitaks 
vähendada majanduslikke, sotsiaalseid ja 
territoriaalseid erinevusi, arukad ja 
uuenduslikud majanduslikud muutused 
ning keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
tööstuse mõju vähendamist keskkonnale, 
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moodustatud kolme rühma vahel. Lisaks 
sellele tuleb sätestada üksikasjalikult 
liikmesriikide klassifitseerimise metoodika, 
võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.

rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
võitlemist ja nendega kohanemist ning 
riskide ennetamist ja juhtimist. Sellise 
valdkondliku keskendamiseni tuleks jõuda 
riigi tasandil, võimaldades sealjuures 
paindlikkust üksikute programmide 
tasandil ja liikmesriikidest kogurahvatulu 
alusel moodustatud kolme rühma vahel. 
Lisaks sellele tuleb sätestada 
üksikasjalikult liikmesriikide 
klassifitseerimise metoodika, võttes 
arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Õiguskontrollikomitee aruande 
kohaselt puuduvad tõendid, et 
valdkondlikul keskendamisel oleks olnud 
positiivne mõju piirkondliku ebavõrdsuse 
vähendamise eesmärgi saavutamisele. 
Mõnest analüüsist võib isegi järeldada, et 
praegu valdkondliku keskendamise 
raames välja pakutud regionaalarengu 
võimalused on hoopis suurendanud 
piirkondlikku ebavõrdsust, näiteks 
ebavõrdust suurlinnapiirkondade ja 
ülejäänud ELi vahel. Seepärast tuleks 
valdkondlikku keskendamist vähendada, 
iseäranis liikmesriikides, mille SKP 
elaniku kohta on ELi keskmisest 
madalam. Kui ERFi raames aastateks 
2021–2027 kasutada olevad vahendid 
kokku on väiksemad kui aastateks 2014–
2020 eraldatud vahendid, peaks 
valdkondlik keskendamine nendes 
liikmesriikides (selle olemasolu korral) 
olema konkreetsete läbirääkimiste teema 
liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Toetuse suunamisel liidu 
peamistele prioriteetidele on samuti 
asjakohane pidada kinni valdkondliku 
keskendamise nõuetest kogu 
programmitöö perioodil, sealhulgas juhul, 
kui toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel.

(18) Selleks et kõiki olemasolevaid 
ressursse oleks võimalik maksimaalset ära 
kasutada, võib teatavates nõuetekohaselt 
põhjendatud olukordades valdkondliku 
keskendamise nõuete täitmise peatada või 
nõuded tühistada, iseäranis juhul, kui 
täheldatud on negatiivset seost 
valdkondliku keskendamise ja 
piirkondadevahelise majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ebavõrdsuse 
vähendamise olulise üldeesmärgi vahel.

Or. pt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
tulusaid investeeringuid VKEdesse, 
seadmetesse, tarkvarasse ja 
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja liikuvuse ning transpordi 
arendamisesse, sealhulgas TEN-T-sse. 
ERFi puhul tuleks tegevuste loetelu 
lihtsustada ning fond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
taristusse, teenustele juurdepääsuks 
vajalikke investeeringuid, tulusaid 
investeeringuid VKEdesse, seadmetesse, 
tarkvarasse ja immateriaalsesse varasse 
ning meetmeid seoses teabe, 
teabevahetuse, uuringute, koostöövõrkude 
loomise, koostöö, kogemuste vahetamise ja 
klastreid hõlmavate tegevustega. 
Programmide rakendamise toetamiseks 
peaksid mõlemad fondid olema ka 
võimelised toetama tehnilise abi meetmeid. 
Selleks et toetada Interregi programmide 
puhul rohkem sekkumismeetmeid, tuleks 
kohaldamisala laiendada nii, et see 
hõlmaks ka suure hulga rajatiste, 
inimressursside ja kulude jagamist, mis on 
seotud ESF+ raames võetavate 
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meetmetega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EL) nr 1316/2013 
kohaste üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide rahastamine jätkub 
Ühtekuuluvusfondist nii ühise haldamise 
kui ka otsese rakendamise mudeli kaudu 
Euroopa ühendamise rahastu raames.

(20) Määruse (EL) nr 1316/2013 
kohaste üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide rahastamine jätkub 
Ühtekuuluvusfondist nii ühise haldamise 
kui ka otsese rakendamise mudeli kaudu 
Euroopa ühendamise rahastu raames. 
Viimasel juhul on see võimalik vaid siis, 
kui Ühtekuuluvusfondile määratud 
kogueraldis ei ole väiksem aastateks 
2014–2020 ette nähtud eraldisest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et leida või pakkuda välja 
uusi lahendusi linnade säästva arenguga 
seotud probleemidega tegelemiseks liidu 
tasandil, tuleks asendada linnadega seotud 
uuenduslikud meetmed linnade säästva 
arengu valdkonnas Euroopa 
linnaalgatusega, mis viiakse ellu otsese või 
kaudse eelarve täitmise raames. See 
algatus peaks hõlmama kõiki 
linnapiirkondi ja toetama Euroopa Liidu 
linnade tegevuskava21.

__________________
21 Nõukogu 24. juuni 2016. aasta 
järeldused ELi linnade tegevuskava kohta.

(26) Selleks et leida või pakkuda välja 
uusi lahendusi linnade säästva arenguga 
seotud probleemidega tegelemiseks liidu 
tasandil, tuleks asendada linnadega seotud 
uuenduslikud meetmed linnade säästva 
arengu valdkonnas Euroopa 
linnaalgatusega, mis viiakse ellu ühise 
eelarve täitmise raames. See algatus peaks 
hõlmama kõiki linnapiirkondi ja toetama 
Euroopa Liidu linnade tegevuskava21.

__________________
21 Nõukogu 24. juuni 2016. aasta 
järeldused ELi linnade tegevuskava kohta.

Or. pt


