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LÜHISELGITUS 

Komisjoni 29. mai 2018. aasta ettepanekus võtta vastu määrus Euroopa Regionaalarengu 

Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki 

(Interreg) käsitlevate erisätete kohta on mitmeid olulisi muudatusi, mis puudutavad 

territoriaalse koostöö üldstruktuuri ja tulevasi piiriülese koostöö programme.  

Esimene suurem muudatus on komisjoni ettepanek kujundada koostöövaldkonnad ümber ning 

muu hulgas keskenduda piiriülesele koostööle maismaapiiridel ja koondada merepiiridel 

toimuv piiriülene koostöö laiendatud riikidevahelise koostöö ja merenduskoostöö 

komponendi alla. Arvamuse koostaja arvates võib see kahjustada praegusi ja tulevasi 

merendusvaldkonnas ja eriti Vahemerel teostatavaid piiriüleseid programme. Interregi 

eesmärk peaks olema luua tugevad sidemed ja tugevdada partnerlust ühist maa- või merepiiri 

omavate naaberriikide vahel. See on eriti tähtis Vahemere piirkonna programmide puhul, kus 

investeeringud partnerriikidesse ja nende stabiilsusse tähendavad ühtlasi investeeringuid 

Euroopa Liidu julgeolekusse ja stabiilsusesse. Seepärast esitab arvamuse koostaja 

muudatusettepanekud piiriüleste merendusalase koostöö programmide taaskäivitamiseks, ka 

seal, kus püsiv mereühendus puudub, mille tagajärjeks oleks assigneeringute 

ümbersuunamine 1. komponendi kasuks.  

Teine Interregi määruses esitatud oluline muudatus on kohaldada ühiseid eeskirju nii 

liikmesriikidevahelises koostöös kui ka ELi liikmesriikide koostöös kolmandate riikidega. 

Selle tulemusena mõjutavad Interregi määrusega kehtestatavad eeskirjad ka neid piiriülese 

koostöö programme, mida kaasrahastatakse sellistest ELi välisrahastamisvahenditest nagu 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (NDICI) ning 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III).  

See on oluline erinevus võrreldes praeguse, aastate 2014–2020 perioodiga, mil piiriülese 

väliskoostöö programme reguleeritakse eraldi rakendusmäärustega. Arvamuse koostaja teeb 

ettepaneku, et alati, kui Interregi programmide kaarahastamiseks kasutatakse 

välisrahastamisvahendeid, tuleb neid puudutavates vastavates määrustes esitatud eesmärke ja 

prioriteete Interregi määruses täielikult arvesse võtta ja sõnaselgelt nimetada. 

Interregi määruse eelnõus ongi juba ära toodud Interregi programmidele antavad IPA III ja 

NDICI rahastamispaketid. Suurema paindlikkuse huvides teeb arvamuse koostaja ettepaneku 

asendada arvnäitajad viidetega IPA III ja NDICI määrustele, eeldades, et neis määrustes on 

rahastamismäärad ära toodud. 

Lihtsustamine ja eri fondide koostoime maksimeerimine on küll positiivne, kuid arvamuse 

koostaja leiab, et unustada ei tohi ka välisrahastamisvahendite peamisi eesmärke. Selleks 

esitab ta vastavad muudatusettepanekud, mille kohaselt Interregi määruse kohane piiriülene 

väliskoostöö peaks täiendama ühinemiseelse abi ja naabruspoliitika rahastamisvahenditega 

hõlmatud piiriülese koostöö programme. IPA abiga tuleks jätkuvalt toetada IPA toetusesaajate 

tegevust piirkondliku, makropiirkondliku ja piiriülese koostöö ning territoriaalse arengu 

edendamisel, sealhulgas liidu makropiirkondlike strateegiate rakendamise kaudu. Seoses 

NDICIst antava abiga peaks liit arendama naabruses asuvate riikidega erisuhteid eesmärgiga 

luua jõukuse ja heanaaberlikkuse ala, mis rajaneb liidu välistegevuse eesmärkidel ja 

põhimõtetel.  
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Lisaks rõhutab arvamuse koostaja, et partnerriikide kaasamise korral tuleks ka võimaldada 

rohkem paindlikkust programmdokumentide esitamisel: kogemused näitavad, et nad vajavad 

rohkem aega, kuna nende menetlused ei ühti ELi liikmesriikide omadega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

(edaspidi „ELi toimimise leping“) 

artiklis 176 on sätestatud, et Euroopa 

Regionaalarengu Fond (ERF) on mõeldud 

selleks, et olla abiks põhiliste piirkondlike 

ebavõrdsuste korvamisel liidus. Selle 

artikli ning ELi toimimise lepingu 

artikli 174 teise ja kolmanda lõigu alusel 

on ERFi ülesanne aidata ühtlustada eri 

piirkondade arengutaset ning vähendada 

mahajäämust kõige ebasoodsamates 

piirkondades, mille raames tuleb pöörata 

erilist tähelepanu teatud tüüpi 

piirkondadele, mille loetlemisel on 

sõnaselgelt nimetatud piiriüleseid 

piirkondi. 

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

(edaspidi „ELi toimimise leping“) 

artiklis 176 on sätestatud, et Euroopa 

Regionaalarengu Fond (ERF) on mõeldud 

selleks, et olla abiks põhiliste piirkondlike 

ebavõrdsuste korvamisel liidus. Selle 

artikli ning ELi toimimise lepingu artikli 

174 teise ja kolmanda lõigu alusel on ERFi 

ülesanne aidata ühtlustada eri piirkondade 

arengutaset ning vähendada mahajäämust 

kõige ebasoodsamates piirkondades, mille 

raames tuleb pöörata erilist tähelepanu 

teatud tüüpi piirkondadele, mille 

loetlemisel on sõnaselgelt nimetatud 

maapiirkondi, tööstuslikust üleminekust 

mõjutatud alasid ja piirkondi, kus 

valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 

looduslikud või demograafilised 

tingimused, näiteks väga väikese 

rahvastikutihedusega põhjapoolseimaid 

piirkondi ja saari, piiriüleseid piirkondi ja 

mäestikualasid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) [uus ühissätete määrus]21 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) [uus ühissätete määrus]21 
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on kehtestatud ühissätted ERFi ja teatavate 

teiste fondide kohta, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

[uus ERFi määrus]22 on kehtestatud sätted 

ERFi toetuse erieesmärkide ja 

kohaldamisala kohta. Nüüd on vaja võtta 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

(Interreg) jaoks, mille raames üks või mitu 

liikmesriiki teeb koostööd piiriüleselt, 

vastu tõhusat programmitööd käsitlevad 

erisätted, sealhulgas sätted, milles 

käsitletakse tehnilist abi, seiret, hindamist, 

teavitamist, rahastamiskõlblikkust, 

juhtimist ja kontrolli ning finantsjuhtimist. 

on kehtestatud ühissätted ERFi ja teatavate 

teiste fondide kohta, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 

[uus ERFi määrus]22 on kehtestatud sätted 

ERFi toetuse erieesmärkide ja 

kohaldamisala kohta. Nüüd on vaja võtta 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

(Interreg) jaoks, mille raames üks või mitu 

liikmesriiki ning üks või mitu kolmandat 

riiki või muud liiduvälist territooriumit 

teevad piiriülest koostööd, vastu tõhusat 

programmitööd käsitlevad erisätted, 

sealhulgas sätted, milles käsitletakse 

tehnilist abi, seiret, hindamist, teavitamist, 

rahastamiskõlblikkust, juhtimist ja 

kontrolli ning finantsjuhtimist. 

__________________ __________________ 

21 [Viide] 21 [Viide]  

22 [Viide] 22 [Viide] 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et toetada liidu territooriumi 

harmoonilist arengut eri tasanditel, tuleks 

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

(Interreg) raames toetada ERFist piiriülest, 

riikidevahelist, merendusalast, 

äärepoolseimate piirkondade ja 

piirkondadevahelist koostööd. 

(3) Et suurendada heaolu ja toetada 

liidu territooriumi harmoonilist arengut eri 

tasanditel, tuleks Euroopa territoriaalse 

koostöö eesmärgi (Interreg) raames toetada 

ERFist piiriülest, riikidevahelist, 

äärepoolseimate piirkondade ja 

piirkondadevahelist koostööd. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Piiriülese koostöö komponendi (4) Piiriülese koostöö komponendi 
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raames tuleks püüda lahendada piirialadel 

üheskoos kindlaks tehtud ühised 

probleemid ning realiseerida piirialade 

kasutamata kasvupotentsiaal, millele on 

osutatud komisjoni teatises 

„Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 

edendamine ELi piirialadel“23 (edaspidi 

„piirialade teatis“). Sellest tulenevalt 

tuleks piiriülese koostöö komponendi 

puhul piirduda koostööga 

maismaapiiridel ning piiriülene koostöö 

merepiiridel tuleks lõimida riikidevahelise 

koostöö komponenti. 

raames tuleks püüda lahendada maismaa- 

või merepiirialadel üheskoos kindlaks 

tehtud ühised probleemid ning realiseerida 

piirialade kasutamata kasvupotentsiaal. 

Sellest tulenevalt peaks piiriülese koostöö 

komponent hõlmama koostööd maismaa- 

ja merepiiridel ning piiriülene koostöö 

peaks toetama maismaa- või merepiiride 

ümber asuvaid piirkondi. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Piiriülese koostöö komponent peaks 

hõlmama ka koostööd ühe või mitme 

liikmesriigi ning ühe või mitme väljaspool 

liitu asuva riigi või muu territooriumi 

vahel. Tänu sellele, et käesolev määrus 

hõlmab nii liidu sisest kui ka välist 

piiriülest koostööd, peaksid kohaldatavad 

sätted olema programmi haldavate 

liikmesriikide asutuste ning väljaspool liitu 

asuvate partnerasutuste ja toetusesaajate 

jaoks programmitöö perioodiga 2014–2020 

võrreldes oluliselt lihtsamad ja ühtsemad. 

(5) Piiriülese koostöö komponent peaks 

hõlmama ka koostööd ühe või mitme 

liikmesriigi ning ühe või mitme kolmanda 

riigi vahel. Tänu sellele, et käesolev 

määrus hõlmab nii liidu sisest kui ka välist 

piiriülest koostööd, peaksid kohaldatavad 

sätted olema programmi haldavate 

liikmesriikide asutuste ning väljaspool liitu 

asuvate partnerasutuste ja toetusesaajate 

jaoks programmitöö perioodiga 2014–2020 

võrreldes oluliselt lihtsamad ja ühtsemad. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Käesoleva määruse raames toimuv 

piiriülene väliskoostöö peaks mitte 

asendama, vaid pigem täiendama 

määrusega (EL) .../... [IPA III määrus] ja 

määrusega (EL) .../... [NDICI määrus] 

hõlmatud piiriülese koostöö programme, 
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eriti neist toetuse saajate tegevust 

piirkondliku, makropiirkondliku ja 

piiriülese koostöö edendamiseks.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

alade määramiseks tuleks kehtestada 

objektiivsed kriteeriumid. Selleks peaks 

võtma rahastamiskõlblike piirkondade ja 

alade määratlemiseks liidu tasandil aluseks 

piirkondade ühtse liigituse, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1059/200326. 

(9) Rahastamiskõlblike piirkondade ja 

alade määramiseks tuleks kehtestada 

objektiivsed kriteeriumid. Selleks peaks 

võtma rahastamiskõlblike piirkondade ja 

alade määratlemiseks liidu tasandil aluseks 

piirkondade ühtse liigituse, mis on 

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1059/200326. NUTS 

liigituse puudumisel peaksid kolmandate 

riikide osalusel toimuvates Interregi 

programmides osalemise taotlusi esitama 

samaväärsed piirkonnad määruse (EL) 

.../... [IPA III määrus] ja määruse (EL) 

.../... [NDICI määrus] raames. 

__________________ __________________ 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 

2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 

millega kehtestatakse ühine statistiliste 

territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 

154, 21.6.2003, lk 1). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 

2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, 

millega kehtestatakse ühine statistiliste 

territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 

154, 21.6.2003, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Jätkuvalt on vaja toetada igakülgset 

koostööd liidu naabruses asuvate 

kolmandate riikidega või vajaduse korral 

seda alustada, sest selline koostöö on 

oluline regionaalarengupoliitika vahend ja 

peaks olema kasulik kolmandate riikidega 

piirnevatele liikmesriikide piirkondadele. 

(10) Jätkuvalt on vaja toetada igakülgset 

koostööd liidu naabruses asuvate 

kolmandate riikidega või vajaduse korral 

seda alustada, sest selline koostöö on 

oluline regionaalarengupoliitika vahend ja 

peaks olema kasulik kolmandate riikidega 

piirnevatele liikmesriikide piirkondadele. 
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Selleks tuleks ERFist ning liidu 

välisrahastamisvahenditest – IPA,27 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahend (edaspidi 

„NDICI“)28 ning ülemeremaade ja -

territooriumide programm (edaspidi „ÜMT 

programm“)29 – toetada piiriülese, 

riikidevahelise ja merendusalase, 

äärepoolseimate piirkondade ning 

piirkondadevahelise koostöö programme. 

ERFist ja liidu välisrahastamisvahenditest 

toetuse andmisel tuleks lähtuda 

vastastikkuse ja proportsionaalsuse 

põhimõttest. IPA III piiriülese koostöö 

programmi või NDICI piiriülese koostöö 

programmi puhul tuleks ERFi toetust 

täiendada vähemalt sama suure 

asjaomasest rahastamisvahendist 

eraldatava summaga, ületamata vastavas 

õigusaktis sätestatud maksimumsummat, 

mille suurus on IPA III puhul 3 % 

rahastamispaketist ning naabruspoliitika, 

arengu ja rahvusvahelise koostöö 

rahastamisvahendit käsitleva määruse 

artikli 4 lõike 2 punkti a kohase 

naabruspoliitika geograafilise programmi 

puhul 4 % rahastamispaketist. 

Selleks tuleks ERFist ning liidu 

välisrahastamisvahenditest – IPA27, 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahend (edaspidi 

„NDICI“)28 ning ülemeremaade ja -

territooriumide programm (edaspidi „ÜMT 

programm“)29 – toetada piiriülese, 

riikidevahelise, äärepoolseimate 

piirkondade ning piirkondadevahelise 

koostöö programme. ERFist ja liidu 

välisrahastamisvahenditest toetuse 

andmisel tuleks lähtuda vastastikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttest. IPA III 

piiriülese koostöö programmi või NDICI 

piiriülese koostöö programmi puhul tuleks 

ERFi toetust täiendada vähemalt sama 

suure asjaomasest rahastamisvahendist 

eraldatava summaga, kooskõlas vastavate 

õigusaktide sätetega, s.t Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

.../... [IPA III määrus] artikliga [9] ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) .../... [NDICI määrus] artikliga [18]. 

__________________ __________________ 

27 Määrus (EL) XXX, millega luuakse 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT 

L xx, lk y). 

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 

määrus (EL) .../..., millega luuakse 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT 

L xx, lk y). 

28 Määrus (EL) XXX, millega luuakse 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahend (ELT L xx, lk 

y). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 

määrus (EL) .../..., millega luuakse 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahend (ELT L xx, lk 

y). 

29 Nõukogu otsus (EL) XXX, mis käsitleb 

ülemeremaade ja -territooriumide 

assotsieerimist Euroopa Liiduga, 

sealhulgas suhteid ühelt poolt Euroopa 

Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani 

Kuningriigi vahel (ELT L xx, lk y). 

29 Nõukogu otsus (EL) XXX, mis käsitleb 

ülemeremaade ja -territooriumide 

assotsieerimist Euroopa Liiduga, 

sealhulgas suhteid ühelt poolt Euroopa 

Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani 

Kuningriigi vahel (ELT L xx, lk y). 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Abi andmisel IPA IIIst tuleks 

eeskätt aidata IPA toetusesaajatel 

tugevdada demokraatlikke institutsioone 

ja õigusriiki, reformida kohtusüsteemi ja 

avalikku haldust, austada põhiõigusi ning 

edendada soolist võrdõiguslikkust, 

sallivust, sotsiaalset kaasatust ja 

mittediskrimineerimist. IPA abiga tuleks 

jätkuvalt toetada IPA toetusesaajate 

jõupingutusi edendada piirkondlikku, 

makropiirkondlikku ja piiriülest koostööd 

ning territoriaalset arengut, sealhulgas liidu 

makropiirkondlike strateegiate 

rakendamise kaudu. Peale selle peaks IPA 

abi hõlmama julgeolekut, rännet ja 

piirihaldust, rahvusvahelisele kaitsele 

juurdepääsu tagamist, asjakohase teabe 

jagamist, piirikontrolli tõhustamist ning 

ühiste jõupingutuste tegemist võitluses 

ebaseadusliku rändega ja rändajate 

ebaseadusliku üle piiri toimetamisega. 

(11) IPA abiga tuleks jätkuvalt toetada 

IPA toetusesaajate jõupingutusi edendada 

piirkondlikku, makropiirkondlikku ja 

piiriülest koostööd ning territoriaalset 

arengut, sealhulgas liidu makropiirkondlike 

strateegiate rakendamise kaudu, ning 

käsitleda IPA määruse [IPA III] artiklis 

[3] ning II ja III lisas määratletud 

eesmärke ja prioriteete. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Seoses abi andmisega 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahendist peaks liit 

arendama naabruses asuvate riikidega 

privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on 

luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis 

rajaneb liidu väärtustel ja mida 

iseloomustavad koostööl põhinevad 

tihedad rahumeelsed suhted. Seepärast 

tuleks käesoleva määrusega ning 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahendist toetada 

(12) Seoses abi andmisega 

naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahendist peaks liit 

arendama naabruses asuvate riikidega 

privilegeeritud suhteid, mille eesmärk on 

luua heaolu ja heanaaberlikkuse ala, mis 

rajaneb liidu välistegevuse eesmärkidel ja 

põhimõtetel, nagu on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 ning 

artiklites 8 ja 21 ning Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 208, eeskätt 

Euroopa Liidu ülesehituse aluseks 
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asjakohaste makropiirkondlike strateegiate 

sise- ja välisaspekte. Kõnealused algatused 

on strateegiliselt tähtsad ning nendega 

luuakse otstarbekad poliitilised raamistikud 

suhete tugevdamiseks partnerriikidega ja 

partnerriikide vahel, tuginedes vastastikuse 

ja ühise vastutuse põhimõttele. 

olevatel demokraatia, õigusriigi ning 

inimõiguste ja põhivabaduste austamise 

põhimõtetel, tehes seda partnerriikide ja -

piirkondadega toimuva dialoogi ja 

koostöö kaudu. Seepärast tuleks käesoleva 

määruse ning naabruspoliitika, arengu ja 

rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi 

kaudu toetada asjakohaste 

makropiirkondlike strateegiate sise- ja 

välisaspekte ning käsitleda NDICI 

määruse artiklis [3] ning II ja III lisas 

määratletud eesmärke ja prioriteete. 

Kõnealused algatused on strateegiliselt 

tähtsad ning nendega luuakse otstarbekad 

poliitilised raamistikud suhete 

tugevdamiseks partnerriikidega ja 

partnerriikide vahel, tuginedes vastastikuse 

ja ühise vastutuse põhimõttele. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) On vaja kindlaks määrata igale 

Interregi komponendile eraldatavad 

vahendid, sealhulgas iga liikmesriigi panus 

piiriülese, riikidevahelise ja merendusalase, 

äärepoolseimate piirkondade ja 

piirkondadevahelise koostöö jaoks 

eraldatavasse kogusummasse, ning 

liikmesriikide võimalus olla nende 

komponentide puhul paindlik. Võrreldes 

programmitöö perioodiga 2014–2020 

tuleks vähendada piiriülese koostöö 

osakaalu, ent samas suurendada seoses 

merenduskoostöö lõimimisega 

riikidevahelise koostöö ja 

merenduskoostöö osakaalu ning luua uus 

äärepoolseimate piirkondade koostöö 

komponent. 

(15) On vaja kindlaks määrata igale 

Interregi komponendile eraldatavad 

vahendid, sealhulgas iga liikmesriigi panus 

piiriülese, riikidevahelise ja merendusalase, 

äärepoolseimate piirkondade ja 

piirkondadevahelise koostöö jaoks 

eraldatavasse kogusummasse, ning 

liikmesriikide võimalus olla nende 

komponentide puhul paindlik. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Kuna kaasatud on rohkem kui üks 

liikmesriik, mistõttu halduskulud on 

suuremad, eelkõige seoses kontrolli ja 

tõlkimisega, peaks tehnilise abiga seotud 

kulude ülemmäär olema suurem kui 

tööhõivesse ja majanduskasvu 

investeerimise eesmärgi raames. 

Suuremate halduskulude 

kompenseerimiseks tuleks liikmesriike 

ergutada vähendama igal võimalikul juhul 

ühisprojektide elluviimisega seonduvat 

halduskoormust. Lisaks peaksid piiratud 

liidu toetust saavad Interregi programmid 

ja liiduvälised piiriülese koostöö 

programmid saama tehnilise abi jaoks 

teatava miinimumsumma, et tagada tõhusa 

tehnilise abi andmiseks piisavad rahalised 

vahendid. 

(24) Kuna kaasatud on rohkem kui üks 

liikmesriik ja üks või mitu kolmandat 

riiki, mistõttu halduskulud on suuremad, 

eelkõige seoses kontrolli ja tõlkimisega, 

peaks tehnilise abiga seotud kulude 

ülemmäär olema suurem kui tööhõivesse ja 

majanduskasvu investeerimise eesmärgi 

raames. Suuremate halduskulude 

kompenseerimiseks tuleks liikmesriike 

ergutada vähendama igal võimalikul juhul 

ühisprojektide elluviimisega seonduvat 

halduskoormust. Lisaks peaksid piiratud 

liidu toetust saavad Interregi programmid 

ja liiduvälised piiriülese koostöö 

programmid saama tehnilise abi jaoks 

teatava miinimumsumma, et tagada tõhusa 

tehnilise abi andmiseks piisavad rahalised 

vahendid. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Et tagada ühetaolised Interregi 

programmide vastuvõtmise või muutmise 

tingimused, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused. Liiduväliste 

piiriülese koostöö programmide puhul 

tuleks võimaluse korral siiski kinni pidada 

komiteemenetlusest, mis on sätestatud 

määruse (EL) [IPA III määrus] ja määruse 

(EL) [NDICI määrus] alusel seoses 

kõnealuste programmide esmakordset 

heakskiitmist käsitlevate otsustega. 

(35)  Komisjonile tuleks delegeerida 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

õigusakte Interregi programmide 

vastuvõtmise või muutmise kohta 

mitmeaastase strateegia dokumendi abil. 

Liiduväliste piiriülese koostöö 

programmide puhul tuleks võimaluse 

korral siiski kinni pidada 

komiteemenetlusest, mis on sätestatud 

määruse (EL) [IPA III määrus] ja määruse 

(EL) [NDICI määrus] alusel seoses 

kõnealuste programmide esmakordset 

heakskiitmist käsitlevate otsustega. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) liidusisene piiriülene koostöö 

maismaapiiride vahetus naabruses 

asuvates piirkondades kahes või enamas 

liikmesriigis või vähemalt ühes 

liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 

riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 

või 

a) liidusisene piiriülene koostöö 

maismaa- või merepiiride vahetus 

naabruses asuvates piirkondades kahes või 

enamas liikmesriigis või vähemalt ühes 

liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 

riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 

või 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) liiduväline piiriülene koostöö 

maismaapiiride vahetus naabruses 

asuvates piirkondades vähemalt ühes 

liikmesriigis ja ühes või enamas järgmises 

riigis: 

b) liiduväline piiriülene koostöö 

maismaa- või merepiiride vahetus 

naabruses asuvates piirkondades vähemalt 

ühes liikmesriigis ja ühes või enamas 

järgmises riigis: 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) riikidevaheline koostöö ja 

merendusalane koostöö suurtel riigiülestel 

territooriumidel või vesikondade ümbruses, 

mis hõlmab riiklikke, piirkondlikke ja 

kohalikke programmipartnereid 

liikmesriikides, kolmandates riikides, 

partnerriikides ja Gröönimaal ning mille 

eesmärk on saavutada suurem territoriaalne 

sidusus (komponent nr 2; kui osutatakse 

2) riikidevaheline koostöö suurtel 

riigiülestel territooriumidel või 

vesikondade ümbruses, mis hõlmab 

riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 

programmipartnereid liikmesriikides, 

kolmandates riikides, partnerriikides ja 

Gröönimaal ning mille eesmärk on 

saavutada suurem territoriaalne sidusus; 
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üksnes riikidevahelisele koostööle: 

komponent nr 2A; kui osutatakse üksnes 

merendusalasele koostööle: komponent nr 

2B; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Piiriülese koostöö raames toetust 

saavad alad peavad olema sisepiiride ning 

kolmandate riikide või partnerriikide 

välispiiride ääres asuvad liidu NUTS 3. 

tasandi piirkonnad. 

1. Piiriülese koostöö raames ERFist 

toetust saavad alad peavad olema 

sisepiiride (nii maismaa- kui ka 

merepiirid) ning kolmandate riikide või 

partnerriikide välispiiride (nii maismaa- 

kui ka merepiirid) ääres asuvad liidu 

NUTS 3. tasandi piirkonnad. 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Merepiiridega piirkondi, mis on 

ühendatud mere püsiühenduse kaudu, 

toetatakse samuti piiriülese koostöö 

raames. 

2. Merepiiridega piirkondi, mis on 

ühendatud üle mere kindlate ühenduste 

või muude püsivate kultuuriliste, 

sotsiaalsete, ajalooliste ja 

transpordiühenduste kaudu, toetatakse 

samuti piiriülese koostöö raames. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liidusisest piiriülest koostööd 

käsitlevad Interregi programmid võivad 

hõlmata Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriigi 

3. Liidusisest piiriülest koostööd 

käsitlevad Interregi programmid võivad 

hõlmata Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriigi 
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piirkondi, mis on NUTS 3. tasandi 

piirkondadega samaväärsed, samuti 

Liechtensteini, Andorrat ja Monacot. 

piirkondi, mis on NUTS 3. tasandi 

piirkondadega samaväärsed, samuti 

Liechtensteini, Andorrat, Monacot ja San 

Marinot. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liiduvälise piiriülese koostöö puhul 

toetatakse IPA III-st või NDICIst vastava 

partnerriigi NUTS 3. tasandi piirkondi või, 

NUTS liigituse puudumisel, selliseid 

samaväärseid piirkondi liikmesriikide ja 

partnerriikide kõigi maismaapiiride ääres, 

mis vastavad IPA III-st või NDICIst 

toetuse saamise tingimustele. 

4. Liiduvälise piiriülese koostöö puhul 

toetatakse IPA III-st või NDICIst vastava 

partnerriigi NUTS 3. tasandi piirkondi või, 

NUTS liigituse puudumisel, selliseid 

samaväärseid liikmesriikide ja 

partnerriikide kõigi maismaa- või 

merepiiride äärseid piirkondi, mis 

vastavad IPA III-st või NDICIst toetuse 

saamise tingimustele. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riikidevahelise koostöö ja 

merendusalase koostöö puhul peavad 

ERFi raames toetust saavad alad olema 

liidu NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis 

hõlmavad külgnevaid funktsionaalseid 

alasid, võttes vajaduse korral arvesse 

makropiirkondlikke ja merepiirkondade 

strateegiaid. 

1. Riikidevahelise koostöö puhul 

peavad ERFi raames toetust saavad alad 

olema liidu NUTS 2. tasandi piirkonnad, 

mis hõlmavad funktsionaalseid alasid, 

võttes vajaduse korral arvesse 

makropiirkondlikke ja merepiirkondade 

strateegiaid. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riikidevahelist koostööd ja merendusalast Riikidevahelist koostööd käsitlevad 
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koostööd käsitlevad Interregi programmid 

võivad hõlmata järgmist: 

Interregi programmid võivad hõlmata 

järgmist: 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa territoriaalse koostöö 

eesmärgi (Interreg) jaoks ette nähtud ERFi 

vahendid moodustavad 8 430 000 000 

eurot ERFi, ESF+-i ja Ühtekuuluvusfondi 

eelarvelisteks kulukohustusteks 

programmitöö perioodiks 2021–2027 

ettenähtud üldsummast, mis on sätestatud 

määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 

artikli 102 lõikes 1. 

1. Euroopa territoriaalse koostöö 

eesmärgi (Interreg) jaoks ette nähtud ERFi 

vahendid moodustavad xx xxx xxx xxx 

eurot ERFi, ESF+-i ja Ühtekuuluvusfondi 

eelarvelisteks kulukohustusteks 

programmitöö perioodiks 2021–2027 

ettenähtud üldsummast, mis on sätestatud 

määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 

artikli 102 lõikes 1. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Iga liikmesriik võib paigutada kuni 

15 % komponendi nr 1, nr 2 ja nr 3 

rahalistest eraldistest ümber ühele või 

mitmele teisele komponendile. 

4. Iga liikmesriik võib paigutada kuni 

20 % komponendi nr 1, nr 2 ja nr 3 

rahalistest eraldistest ümber ühele või 

mitmele teisele komponendile. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab vastu rakendusakti, milles 

on sätestatud mitmeaastase strateegia 

dokument ERFist ja NDICIst või IPA III-st 

toetust saavate liiduväliste piiriüleste 

Interregi programmide kohta. Kõnealune 

rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 

artikli 63 lõikes 2 osutatud 

Komisjon võtab vastu delegeeritud 

õigusakti, milles on sätestatud 

mitmeaastase strateegia dokument ERFist 

ja NDICIst või IPA III-st toetust saavate 

liiduväliste piiriüleste Interregi 

programmide kohta. 
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nõuandemenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERFist ja NDICIst toetust saavate Interregi 

programmide puhul sätestatakse 

kõnealuses rakendusaktis määruse (EL) 

[NDICI] artikli 12 lõikes 2 osutatud 

elemendid. 

ERFist ja NDICIst toetust saavate Interregi 

programmide puhul sätestatakse 

kõnealuses delegeeritud õigusaktis 

määruse (EL) [NDICI] artikli 12 lõikes 2 

osutatud elemendid. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERFist antakse toetust konkreetsetele 

liiduvälistele piiriülestele Interregi 

programmidele, tingimusel et samaväärsed 

summad eraldatakse IPA III piiriülese 

koostöö ja NDICI piiriülese koostöö 

vahenditest asjaomases strateegilises 

programmidokumendis. Sellise 

samaväärsuse suhtes kohaldatakse IPA III 

või NDICIt käsitlevas seadusandlikus aktis 

sätestatud ülempiiri. 

ERFist antakse toetust konkreetsetele 

liiduvälistele piiriülestele Interregi 

programmidele, tingimusel et vähemalt 

samaväärsed summad eraldatakse IPA III 

piiriülese koostöö ja NDICI piiriülese 

koostöö vahenditest asjaomases 

strateegilises programmidokumendis. 

Sellise panuse suhtes kohaldatakse IPA III 

või NDICIt käsitlevas seadusandlikus aktis 

sätestatud ülempiiri. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. 2022. ja 2023. aastal eraldatakse 

ERFist liiduvälistele piiriülestele Interregi 

programmidele ette nähtud aastane 

assigneering, mille kohta ei ole komisjonile 

vastava aasta 31. märtsiks esitatud ühtegi 

programmi ning mida ei ole ümber jaotatud 

1. 2022. ja 2023. aastal eraldatakse 

ERFist liiduvälistele piiriülestele Interregi 

programmidele ette nähtud aastane 

assigneering, mille kohta ei ole komisjonile 

vastava aasta 30. aprilliks esitatud ühtegi 

programmi ning mida ei ole ümber jaotatud 
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muule samas liiduväliste piiriüleste 

Interregi programmide kategoorias esitatud 

programmile, liidusisestele piiriülestele 

Interregi programmidele, milles osaleb 

asjaomane liikmesriik või osalevad 

asjaomased liikmesriigid. 

muule samas liiduväliste piiriüleste 

Interregi programmide kategoorias esitatud 

programmile, liidusisestele piiriülestele 

Interregi programmidele, milles osaleb 

asjaomane liikmesriik või osalevad 

asjaomased liikmesriigid. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui 31. märtsil 2024 on veel 

liiduväliseid piiriüleseid Interregi 

programme, mida ei ole komisjonile 

esitatud, eraldatakse kogu artikli 9 lõikes 5 

osutatud ERFist kõnealustele 

programmidele aastani 2027 antav toetus, 

mida ei ole ümber jaotatud muule 

liiduvälisele piiriülesele Interregi 

programmile, mida toetatakse ka vastavalt 

IPA III piiriülese koostöö programmist või 

NDICI piiriülese koostöö programmist, 

liidusisestele piiriülestele Interregi 

programmidele, milles asjaomane 

liikmesriik osaleb või asjaomased 

liikmesriigid osalevad. 

2. Kui 30. aprillil 2024 on veel 

liiduväliseid piiriüleseid Interregi 

programme, mida ei ole komisjonile 

esitatud, eraldatakse kogu artikli 9 lõikes 5 

osutatud ERFist kõnealustele 

programmidele aastani 2027 antav toetus, 

mida ei ole ümber jaotatud muule 

liiduvälisele piiriülesele Interregi 

programmile, mida toetatakse ka vastavalt 

IPA III piiriülese koostöö programmist või 

NDICI piiriülese koostöö programmist, 

liidusisestele piiriülestele Interregi 

programmidele, milles asjaomane 

liikmesriik osaleb või asjaomased 

liikmesriigid osalevad.  

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sellisel juhul eraldatakse lõikes 1 osutatud 

ERFist antav toetus, mis vastab aastastele 

maksetele, mida ei ole veel 

kulukohustustega seotud, või 

kulukohustustega seotud aastastele 

maksetele, mille kulukohustused on sama 

eelarveaasta jooksul täielikult või osaliselt 

tühistatud ning mida ei ole ümber jaotatud 

muule liiduvälisele piiriülesele Interregi 

programmile, mida toetatakse ka vastavalt 

Sellisel juhul eraldatakse lõikes 1 osutatud 

ERFist antav toetus, mis vastab aastastele 

maksetele, mida ei ole veel 

kulukohustustega seotud, või mis vastab 

kulukohustustega seotud aastastele 

maksetele, mille kulukohustused on sama 

eelarveaasta jooksul täielikult või osaliselt 

tühistatud ning mida ei ole ümber jaotatud 

muule liiduvälisele piiriülesele Interregi 

programmile, mida toetatakse ka vastavalt 
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IPA III piiriülese koostöö programmist või 

NDICI piiriülese koostöö programmist, 

liidusisestele piiriülestele Interregi 

programmidele, milles asjaomane 

liikmesriik osaleb või asjaomased 

liikmesriigid osalevad. 

IPA III piiriülese koostöö programmist või 

NDICI piiriülese koostöö programmist, 

liidusisestele piiriülestele Interregi 

programmidele või riikidevahelise koostöö 
programmidele, milles asjaomane 

liikmesriik osaleb või asjaomased 

liikmesriigid osalevad. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga Interregi programmi tasandi 

kaasrahastamismäär ei tohi olla suurem kui 

70 %, välja arvatud juhul, kui liiduväliste 

piiriüleste või komponendi nr 3 alla 

kuuluvate Interregi programmide puhul on 

vastavalt määrustes (EL) [IPA III], (EL) 

[NDICI] või nõukogu otsuses (EL) [ÜMT 

programm] või nende raames vastuvõetud 

mis tahes muus õigusaktis sätestatud 

suurem protsent. 

1. Iga Interregi programmi tasandi 

kaasrahastamismäär ei tohi olla suurem kui 

75 %, välja arvatud juhul, kui liiduväliste 

piiriüleste või komponendi nr 3 alla 

kuuluvate Interregi programmide puhul on 

vastavalt määrustes (EL) [IPA III], (EL) 

[NDICI] või nõukogu otsuses (EL) [ÜMT 

programm] või nende raames vastuvõetud 

mis tahes muus õigusaktis sätestatud 

suurem protsent. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) edendades piiriülest 

kultuuridevahelist dialoogi kultuuri- ja 

haridusvaldkonna koostööprojektide, 

ühisloome, inimestevahelise suhtluse ja 

ühiskondlike arutelude teel ning toetades 

ühise kultuuri- ja keelepärandi kaitset ja 

haldamist; 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) komponentide nr 1 ja 2B kohastes 

Interregi programmides: 

a) komponentide nr 1 ja 2 kohastes 

Interregi programmides: 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) tõhustades avalikku haldust 

õigusalase ja halduskoostöö ning kodanike 

ja asutuste vahelise koostöö kaudu, et 

kõrvaldada õiguslikke ja muid takistusi 

piirialadel; 

ii) tõhustades avalikku haldust 

õigusalase ja halduskoostöö ning kodanike, 

kodanikuühiskonna osalejate ja asutuste 

vahelise koostöö kaudu, et kõrvaldada 

õiguslikke ja muid takistusi piirialadel; 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a – alapunkt ii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ii a) suurendades liidu julgeolekut, 

sealhulgas sõjaväelist liikuvust; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) liiduvälistes piirülestes ja Interregi 

rahastamisvahenditest toetatavates 

komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 

programmides, lisaks punktides a ja b 

osutatule: luues vastastikust usaldust, 

c) liiduvälistes piirülestes ja Interregi 

rahastamisvahenditest toetatavates 

komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 

programmides, lisaks punktides a ja b 

osutatule: luues vastastikust usaldust ja 
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eelkõige soodustades inimestevahelisi 

tegevusi, edendades jätkusuutlikku 

demokraatiat ning toetades 

kodanikuühiskonna osalejaid ja nende rolli 

protsesside ja demokraatia arendamise 

ümberkujundamisel. 

edendades leppimist, eelkõige soodustades 

inimestevahelisi tegevusi, edendades 

jätkusuutlikku demokraatiat ning toetades 

sõltumatut meediat ja kodanikuühiskonna 

osalejaid ja nende rolli reformiprotsessides 

ja demokraatiale üleminekul. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liiduvälistes piiriülestes ja 

komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 

programmides toetatakse ERFist ja 

vajaduse korral toetavad liidu 

välisrahastamisvahenditest ka liiduvälist 

Interregi erieesmärki „Ohutum ja 

turvalisem Euroopa“, eelkõige sellistes 

valdkondades nagu piiriületamise 

haldamine ja liikuvus ning rände 

haldamine, sealhulgas rändajate kaitse alal 

võetavate meetmete abil. 

5. Liiduvälistes piiriülestes ja 

komponentide nr 2 ja 3 kohastes Interregi 

programmides toetatakse ERFist ja 

vajaduse korral toetavad liidu 

välisrahastamisvahenditest ka liiduvälist 

Interregi erieesmärki „Ohutum ja 

turvalisem Euroopa“, eelkõige sellistes 

valdkondades nagu piiriületamise 

haldamine ja liikuvus ning rände 

haldamine, sealhulgas rändajate kaitse alal 

võetavate meetmete abil. Kui Interregi 

programme toetatakse 

välisrahastamisvahenditest, peetakse alati 

silmas ka vastavates [IPA], [NDICI] ja 

[ÜMT programmi] määrustes esitatud 

asjaomaste rahastamisvahendite 

eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa territoriaalse koostöö 

eesmärk (Interreg) rakendatakse Interregi 

programmide kaudu koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 

raames, välja arvatud komponendi nr 3 

puhul, mida võib rakendada täielikult või 

osaliselt eelarve kaudse täitmise raames, ja 

komponendi nr 5 puhul, mida 

1. Euroopa territoriaalse koostöö 

eesmärk (Interreg) rakendatakse Interregi 

programmide kaudu koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 

raames, välja arvatud komponendi nr 3 

puhul, mida võib rakendada täielikult või 

osaliselt eelarve kaudse täitmise raames. 
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rakendatakse eelarve otsese või kaudse 

täitmise raames. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik, kus asub tulevane 

korraldusasutus, esitab liidu 

välisrahastamisvahendist antavat toetust 

sisaldava Interregi programmi siiski 

hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 

komisjon on artikli 10 lõike 1 kohase 

asjaomase strateegilise 

programmidokumendi vastu võtnud või kui 

see on nõutav üht või mitut liidu 

välisrahastamisvahendit käsitleva vastava 

alusaktiga. 

Liikmesriik, kus asub tulevane 

korraldusasutus, esitab liidu 

välisrahastamisvahendist antavat toetust 

sisaldava Interregi programmi siiski 

hiljemalt üheksa kuud pärast seda, kui 

komisjon on artikli 10 lõike 1 kohase 

asjaomase strateegilise 

programmidokumendi vastu võtnud või kui 

see on nõutav üht või mitut liidu 

välisrahastamisvahendit käsitleva vastava 

alusaktiga. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga prioriteet vastab ühele 

poliitikaeesmärgile või asjakohasel juhul 

vastavalt ühele või mõlemale Interregi 

erieesmärgile või tehnilisele abile. 

Poliitikaeesmärgile või asjakohasel juhul 

vastavalt ühele või mõlemale Interregi 

erieesmärgile vastav prioriteet koosneb 

ühest või mitmest erieesmärgist. Samale 

poliitikaeesmärgile või Interregi 

erieesmärgile võib vastata mitu prioriteeti. 

Iga prioriteet vastab ühele 

poliitikaeesmärgile või asjakohasel juhul 

vastavalt ühele või mõlemale Interregi 

erieesmärgile või tehnilisele abile. 

Poliitikaeesmärgile või asjakohasel juhul 

vastavalt ühele või mõlemale Interregi 

erieesmärgile vastav prioriteet koosneb 

ühest või mitmest erieesmärgist. Samale 

poliitikaeesmärgile või Interregi 

erieesmärgile võib vastata mitu prioriteeti. 

Kui Interregi programme toetatakse 

välisrahastamisvahenditest, peetakse alati 

silmas ka vastavates [IPA], [NDICI] ja 

[ÜMT programmi] määrustes esitatud 

asjaomaste rahastamisvahendite 

prioriteete. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 7 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) sätestatakse ühise sekretariaadi 

loomise kord; 

b) sätestatakse ühise sekretariaadi 

loomise kord ning vajaduse korral 

liikmesriikide või kolmandate riikide 

tugihaldusstruktuurid; 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tegevuste valimiseks koostab 

seirekomisjon või asjakohasel juhul 

juhtkomitee kriteeriumid ja menetlused, 

mis on mittediskrimineerivad ja 

läbipaistvad, millega tagatakse sooline 

võrdsus ja milles võetakse arvesse Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat, kestliku arengu 

põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

11 ja artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab 

neid. 

Tegevuste valimiseks koostab 

seirekomisjon või asjakohasel juhul 

juhtkomitee kriteeriumid ja menetlused, 

mis on mittediskrimineerivad ja 

läbipaistvad, millega tagatakse sooline 

võrdsus ja milles võetakse arvesse Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa 

inimõiguste konventsiooni ja kestliku 

arengu põhimõtet ning liidu 

keskkonnapoliitikat kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 11 ja artikli 191 

lõikega 1, ning kohaldab neid. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 4 – punkt j a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) tagab, et valitud toimingutega 

kohaldatakse kriteeriumeid ja menetlusi, 

mis on mittediskrimineerivad, millega 

tagatakse sooline võrdõiguslikkus ja mille 

puhul võetakse arvesse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste 

konventsiooni ja kestliku arengu 

põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat 
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kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 

11 ja artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab 

neid. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Interregi tegevust võidakse 

rakendada ühes riigis, tingimusel et sellest 

programmipiirkonnale avalduv mõju ja 

tulenev kasu on kindlaks määratud 

tegevuse kohaldamises. 

2. Interregi tegevust võidakse 

rakendada ühes riigis, tingimusel et 

programmile avalduv piiriülene või 

riikidevaheline mõju ja kasu on kindlaks 

määratud tegevuse kohaldamises. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komponendi 3 kohaste Interregi 

programmide tegevuste puhul peavad 

äärepoolseimate piirkondade ja kolmandate 

riikide, partnerriikide või ÜMTde partnerid 

tegema neljast esimeses lõigus loetletud 

valdkonnas koostööd üksnes kolmes. 

Komponendi 3 kohaste Interregi 

programmide ja piiriüleste 

välisprogrammide tegevuste puhul peavad 

äärepoolseimate piirkondade ja kolmandate 

riikide, partnerriikide või ÜMTde partnerid 

tegema neljast esimeses lõigus loetletud 

valdkonnast koostööd üksnes kolmes. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Väikeprojektide fondi toetusesaaja 

on piiriülene õigussubjekt või Euroopa 

territoriaalse koostöö rühmitus. 

2. Väikeprojektide fondi toetusesaaja 

on piiriülene õigussubjekt, euroregioon, 

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus või 

korraldusasutus või olemasolev 

institutsioon ühes riigis, kooskõlas 

programmis osalevate riikide või 
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piirkondade vahelise kokkuleppega. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Projektitaotlus ja programmieeskirjade 

rakendamine; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks määruse (EL) [uus 

ühissätete määrus] artiklites [57–62], 

määruse (EL) [uus ERF] artiklites [4 ja 6] 

või käesolevas peatükis, sealhulgas nende 

alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud 

rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 

kohaldamist, kehtestavad osalevad 

liikmesriigid ja vajaduse korral kolmandad 

riigid, partnerriigid ja ÜMTd 

seirekomisjonis tehtud ühise otsusega 

Interregi programmi jaoks kulude 

rahastamiskõlblikkust käsitlevad 

täiendavad eeskirjad üksnes selliste 

kulukategooriate puhul, mis ei kuulu 

kõnealuste sätete kohaldamisalasse. Need 

täiendavad eeskirjad hõlmavad kogu 

programmipiirkonda. 

Ilma et see piiraks määruse (EL) [uus 

ühissätete määrus] artiklites [57–62], 

määruse (EL) [uus ERF] artiklites [4 ja 6], 

määruse (EL) [IPA] artiklis [10], määruse 

(EL) [NDICI] artiklis [27] või käesolevas 

peatükis, sealhulgas nende alusel vastu 

võetud õigusaktides sätestatud 

rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 

kohaldamist, kehtestavad osalevad 

liikmesriigid ja vajaduse korral kolmandad 

riigid, partnerriigid ja ÜMTd 

seirekomisjonis tehtud ühise otsusega 

Interregi programmi jaoks kulude 

rahastamiskõlblikkust käsitlevad 

täiendavad eeskirjad üksnes selliste 

kulukategooriate puhul, mis ei kuulu 

kõnealuste sätete kohaldamisalasse. Need 

täiendavad eeskirjad hõlmavad kogu 

programmipiirkonda.  

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Kui Interregi programmis valitakse 

tegevusi konkursikutsete alusel, võetakse 

need täiendavad eeskirjad vastu enne 

esimese konkursikutse avaldamist. 

Kõikidel muudel juhtudel võetakse 

kõnealused täiendavad eeskirjad vastu enne 

esimeste tegevuste valimist. 

Kui Interregi programmis valitakse 

tegevusi konkursikutsete alusel, võetakse 

need täiendavad eeskirjad vastu enne iga 

konkursikutse avaldamist. Kõikidel muudel 

juhtudel võetakse kõnealused täiendavad 

eeskirjad vastu enne esimeste tegevuste 

valimist. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komponendi 2B või komponendi 1 

kohaste Interregi programmide puhul, kui 

viimane hõlmab pikki piire, millel on 

erinevad arenguprobleemid ja -vajadused, 

võivad Interregi programmis osalevad 

liikmesriigid ja asjakohasel juhul 

kolmandad riigid, partnerriigid ja ÜMTd 

kindlaks määrata programmi alapiirkondi. 

5. Komponendi 1 kohase Interregi 

programmi puhul, kui see hõlmab piire, 

millel on erinevad arenguprobleemid ja -

vajadused, võivad Interregi programmis 

osalevad liikmesriigid ja asjakohasel juhul 

kolmandad riigid, partnerriigid ja ÜMTd 

kindlaks määrata programmi alapiirkondi. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui korraldusasutus ei tee 

määruse (EL) (uus ühissätete määrus) 

artikli 68 lõike 1 punkti a kohaseid 

kontrolle kogu programmipiirkonnas, 

määrab iga liikmesriik oma territooriumil 

toetusesaajate suhtes selliste kontrollide 

tegemise eest vastutava asutuse või isiku. 
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