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LÜHISELGITUS

Raportöör hindab jõupingutusi, mida komisjon on teinud ühissätteid käsitleva 
määruse ettepaneku koostamisel, arvestades eelkõige, et see vastab vajadusele 
tagada vahendite väljamaksmisel järjekindlus ning paindlikum ja lihtsam 
määruse rakendamine.

See määrus on aluseks sünergiale struktuurifondide vahel, mille peamine 
eesmärk on anda toetust vähem arenenud piirkondadele, et toetada 
majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond on jätkusuutlik ja tõhus 
investeerimisvahend maapiirkondade ning põllumajandus- ja metsandussektori 
ning maamajanduse ettevõtete ja ressursside kasvuks ja arenguks. Fond saab 
toetada mitmesuguseid erinevaid arengueesmärke, mille eesmärk on tuua kasu 
vahendite saajate laiemale ringile koos võimalusega kasutada rahalisi vahendeid 
uuesti muude investeeringute jaoks.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse struktuurifondide ühissätted, on osa uuest 2021.–2027. aasta 
mitmeaastasest finantsraamistikust ja sellega kehtestatakse ühissätted ehk ühised 
põhieeskirjad seitsme fondi ühiseks haldamiseks, mille hulgast on silmatorkava 
erandina jäänud välja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Raportöör on seisukohal, et EAFRD tuleb tulevase õigusliku raamistiku 
ühissätete määruses säilitada. Käesolevas arvamuses muudetakse peamiselt 
komisjoni ettepaneku seda aspekti.

Kavandatud muudatuste eesmärk on taaskehtestada seos rahaliste vahendite 
vahel ilma täiendavat halduskoormust tekitamata ja eeskirju dubleerimata, 
tagades samal ajal struktuurifondide sidusa taseme.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi 
ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 
nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi 
ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Struktuurireformid võivad 
kiirendada sotsiaalset ja majanduslikku 
lähenemist liikmesriikide vahel.
Lähenemise mõju ja vastupanuvõime 
tugevdamine võivad suurendada heaolu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Uut reformide tugiprogrammi, 
mille kogueelarve on 25 miljardit eurot, ei 
ole kavas alustada enne jaanuari 2021.
Seniks on oluline töötada välja 
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samasugune vahend struktuurireformide 
toetamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et arendada edasi koostöös 
liikmesriikidega hallatavate liidu fondide, 
ERFi, Euroopa Sotsiaalfond+i (edaspidi 
„ESF+“), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi 
„EMKF“) koos liikmesriikidega 
rahastatavate meetmete Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum 
and Migration Fund - AMIF, edaspidi 
„AMIF“), Sisejulgeolekufondi (Internal 
Security Fund - ISF, edaspidi „ISF“)ja 
Integreeritud piirihalduse fondi (Integrated 
Border Management Fund - BMVI, 
edaspidi „BMVI“) koordineeritud ja 
ühtlustatud rakendamist, tuleks kehtestada 
kõigi nende fondide suhtes (edaspidi 
„fondid“) ELi toimimise lepingu artiklil 
322 põhinevad finantseeskirjad, milles 
oleks selgesti määratletud asjaomaste 
sätete kohaldamisala. Peale selle tuleks 
kehtestada ELi toimimise lepingu artiklil 
177 põhinevad ühissätted, et hõlmata ERFi, 
ESF+i, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
poliitikakohased eeskirjad.

(2) Et arendada edasi koostöös 
liikmesriikidega hallatavate liidu fondide, 
nimelt ERFi, Euroopa Sotsiaalfond+ 
(edaspidi „ESF+“), Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (edaspidi „EAFRD“) 
ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist (edaspidi „EMKF“),
Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondist (Asylum and 
Migration Fund - AMIF, edaspidi 
„AMIF“), Sisejulgeolekufondist (Internal 
Security Fund - ISF, edaspidi „ISF“) ja 
Integreeritud piirihalduse fondist
(Integrated Border Management Fund -
BMVI, edaspidi „BMVI“) koos 
liikmesriikidega rahastatavate meetmete
koordineeritud ja ühtlustatud rakendamist, 
tuleks kehtestada kõigi nende fondide 
suhtes (edaspidi „fondid“) ELi toimimise 
lepingu artiklil 322 põhinevad 
finantseeskirjad, milles oleks selgesti 
määratletud asjaomaste sätete 
kohaldamisala. Peale selle tuleks 
kehtestada ELi toimimise lepingu artiklil 
177 põhinevad ühissätted, et hõlmata ERFi, 
ESF+i, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
poliitikakohased eeskirjad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise uut mudelit silmas pidades 
ja selleks, et tagada eeskirjade 
lähendamine ja lihtsam menetlus 
Euroopa Põllumajandusfondidest lõplike 
abisaajate jaoks, kellest 90 % on 
põllumajandustootjad, kohaldatakse 
enamikku käesoleva määruse 
ühiseeskirjadest Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (edaspidi 
"EAFRD") suhtes. EAFRD rahastatud 
abi suhtes kohaldatakse siiski jätkuvalt 
teatavaid käesoleva määruse eeskirju, 
mida tuleks kohaldada territoriaalse 
arengu, nähtavuse ja teabevahetuse 
eeskirjade ning rahastamisvahendite 
suhtes, nagu on osutatud valdkondlikes 
eeskirjades.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Äärepoolseimatele ja 
põhjapoolsetele hõredalt asustatud 
piirkondadele tuleks ette näha vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 349 ja 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklile 2 erimeetmed ja lisarahastus.

(4) Äärepoolseimatele piirkondadele, 
mis on eriti ebasoodsas olukorras oma 
geograafilise asendi ja sagedaste 
looduskatastroofide tõttu, ning
põhjapoolsetele hõredalt asustatud 
piirkondadele tuleks ette näha vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 349 ja 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklile 2 erimeetmed ja lisarahastus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Partnerlusleping, mille iga (15) Partnerlusleping, mille iga 
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liikmesriik koostab, peaks olema 
strateegiline dokument, mille alusel 
komisjon ja asjaomane liikmesriik peavad 
läbirääkimisi programmide ülesehituse üle. 
Et vähendada halduskoormust, ei peaks 
olema vaja partnerluslepinguid 
programmitöö perioodi jooksul muuta. 
Programmitöö lihtsustamiseks ja 
programmidokumentide sisu kattuvuse 
vältimiseks võib partnerluslepinguid 
kaasata programmi osana.

liikmesriik koostab, peaks olema 
strateegiline dokument, mille alusel 
komisjon ja asjaomane liikmesriik peavad 
läbirääkimisi programmide ülesehituse üle. 
Et vähendada halduskoormust, ei peaks 
olema vaja partnerluslepinguid 
programmitöö perioodi jooksul muuta. 
Programmitöö lihtsustamiseks ja 
programmidokumentide sisu kattuvuse 
vältimiseks peaks olema võimalik
partnerluslepinguid kaasata programmi 
osana.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liidu rahastamispoliitika ja liidu 
majanduse juhtimise vahelist seost 
tagavaid mehhanisme tuleks jätkuvalt 
täiustada, võimaldades komisjonil teha 
nõukogule, kui liikmesriik ei võta 
majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, ettepanek peatada 
osa või kõik selle liikmesriigi 
programmidele ettenähtud 
kulukohustustest. Tagamaks ühetaoline 
rakendamine, ning arvestades võetavate 
meetmete olulist finantsmõju, tuleks 
rakendamisvolitused anda nõukogule, kes 
peaks toimima komisjoni ettepaneku 
alusel. Et lihtsustada otsuste tegemist, 
mida on vaja tulemusliku tegutsemise 
tagamiseks majanduse juhtimise 
protsessis, tuleks kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvat pöördhääletust.

välja jäetud

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut. See peaks 
võtma arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning sotsiaal-kultuurilisi 
karakteristikuid, tagama struktuurilised 
muutused, arendama kogukonna 
suutlikkust ja stimuleerima innovatsiooni. 
Tihendada tuleks koostööd ja tugevdada 
fondide integreeritud kasutamist kohalike 
arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve 
esindavad kohalikud tegevusrühmad. Et 
soodustada erinevate fondide 
koordineeritud toetust kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiatele ja 
hõlbustada nende rakendamist, tuleks 
kasutada juhtfondi lähenemisviisi. 

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut (EAFRD 
algatus „LEADER“). See peaks võtma 
arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi 
ning sotsiaal-kultuurilisi karakteristikuid, 
tagama struktuurilised muutused, arendama 
inimkapitali ja teadmisi, kogukonna 
suutlikust ning stimuleerima innovatsiooni. 
Tihendada tuleks koostööd ja tugevdada 
fondide integreeritud kasutamist kohalike 
arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve 
esindavad kohalikud tegevusrühmad. 
Kohalikud tegevusrühmad on seni 
saavutanud märkimisväärseid tulemusi 
ning seetõttu tuleks neile anda 
laiaulatuslikumat rahalist toetust. Et 
soodustada erinevate fondide, sealhulgas 
käesoleva määrusega hõlmamata fondide
koordineeritud toetust kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiatele ja 
hõlbustada nende rakendamist, tuleks 
kasutada juhtfondi lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tagamaks igakülgse ajakohase 
teabe kättesaadavuse programmi 
rakendamise kohta, tuleks nõuda 
sagedasemat elektroonilist aruandlust 
kvantitatiivsete andmete kohta.

(29) Tagamaks igakülgse ajakohase 
teabe kättesaadavuse programmi 
rakendamise kohta, tuleks nõuda 
korrapärasemat elektroonilist aruandlust 
kvantitatiivsete andmete kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et toetada järgmise programmitöö 
perioodi asjaomaste programmide ja 
meetmete ettevalmistamist, peaks komisjon 
viima läbi fondide vahehindamise. 
Programmitöö perioodi lõpus peaks 
komisjon viima läbi fondide 
järelhindamised, milles tuleks keskenduda 
fondide mõjule.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Et optimeerida 
keskkonnainvesteeringuid toetavate 
fondide kasutamist, tuleks tagada 
koostoime keskkonna- ja kliimameetmete 
programmiga LIFE, LIFE strateegiliste 
integreeritud projektide ja strateegiliste 
loodusprojektide kaudu.

(36) Et optimeerida 
keskkonnainvesteeringuid toetavate 
fondide kasutamist, tuleks tagada 
koostoime keskkonna- ja kliimameetmete 
programmiga LIFE, eelkõige LIFE 
strateegiliste integreeritud projektide ja 
strateegiliste loodusprojektide kaudu, ning 
vastastikune täiendavus muude Euroopa 
Liidu fondide ja vahenditega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Strateegiliste integreeritud 
projektide edu sõltub tihedast koostööst 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ning asjaomaste 
valitsusväliste osalejate vahel. Seepärast 
tuleks projektide väljatöötamist, 
rakendamist, hindamist ja järelevalvet 
käsitlevate otsuste suhtes kohaldada 
läbipaistvuse ja avalikustamise 
põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Selleks et suurendada 
lisandväärtust, mida saadakse 
investeeringutest, mida rahastatakse 
täielikult või osaliselt liidu eelarvest, tuleks 
taotleda fondide ja otseselt juhitavate 
rahastamisvahendite, sealhulgas
reformitoetusvahendi vahelise koostoime 
suurendamist. Koostoime saavutamist 
peaks eelkõige võimaldama see, kui 
programmi „Euroopa horisont“ raames 
kehtestataks ühtne rahastamiskõlblike 
kulude määr sarnaste tegevuste puhul ning 
kui sama tegevuse puhul saaks kasutada eri 
liidu rahastamisvahenditest pärit 
vahendeid, tingimusel et tegemist ei oleks 
topeltrahastamisega. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses sätestada eeskirjad 
fondidepoolse täiendava rahastamise kohta.

(40) Selleks et suurendada 
lisandväärtust, mida saadakse 
investeeringutest, mida rahastatakse 
täielikult või osaliselt liidu eelarvest, tuleks 
taotleda fondide, sealhulgas 
põllumajandusfondide, ja otseselt 
juhitavate rahastamisvahendite, sealhulgas 
reformitoetusvahendi vahelise koostoime 
suurendamist. Koostoime saavutamist 
peaks eelkõige võimaldama see, kui 
programmi „Euroopa horisont“ raames 
kehtestataks ühtne rahastamiskõlblike 
kulude määr sarnaste tegevuste puhul ning 
kui sama tegevuse puhul saaks kasutada eri 
liidu rahastamisvahenditest pärit 
vahendeid, tingimusel et tegemist ei oleks 
topeltrahastamisega. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses sätestada eeskirjad 
fondidepoolse täiendava rahastamise kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Pidades silmas Iirimaa saare 
ainulaadset ja -omast olukorda ning 
eesmärki toetada saare põhja- ja lõunaosa 
vahelist koostööd vastavalt suure reede 
kokkuleppele, tuleks ellu viia uut piiriülest 
programmi PEACE PLUS, arendades edasi 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vaheliste eelmiste piiriüleste 
programmide PEACE ja INTERREG tööd. 
Praktilisest tähtsusest lähtudes tuleks 
programmi toetada sihtotstarbelise 
eraldisega, et ka edaspidi toetada rahu ja 

(66) Pidades silmas Iirimaa saare 
ainulaadset ja -omast olukorda ning 
eesmärki toetada saare põhja- ja lõunaosa 
vahelist koostööd vastavalt suure reede 
kokkuleppele, tuleks ellu viia uut piiriülest 
programmi PEACE PLUS, arendades edasi 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiriäärsete 
maakondade vaheliste eelmiste piiriüleste 
programmide PEACE ja INTERREG tööd. 
Praktilisest tähtsusest lähtudes tuleks 
programmi toetada sihtotstarbelise 
eraldisega, et ka edaspidi toetada rahu ja 
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leppimise saavutamist, ning programmile 
tuleks ette näha ka asjakohane osa Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
kohastest Iirimaa eraldistest.

leppimise saavutamist, ning programmile 
tuleks ette näha ka asjakohane osa Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
kohastest Iirimaa eraldistest. Arvestades 
piirkonna geograafilist asukohta, tuleks 
näha ette täiendavate vahendite 
eraldamine ühenduvuse ja sellega 
seonduvate küsimuste lahendamiseks, mis 
võivad esile kerkida pärast Brexitit.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja 
EMKFi suhtes kohaldatavad ühissätted.

(b) ERFi, ESF+, Ühtekuuluvusfondi ja 
EMKFi suhtes kohaldatavad ühissätted ja 
EAFRDi suhtes vaid käesoleva artikli 
lõikes 5 a osutatud sätted.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43 kohaldatakse Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(edaspidi „EAFRD“) rahastatavate 
abimeetmete suhtes ning artikli 2 lõikeid 
15–17 ja 22–25 ning artikleid 52–56 
kohaldatakse määruse (EL) nr [...] (ÜPP 
strateegiakavade määrus) artikliga 74 ette 
nähtud ja EAFRD raames toetatavate 
rahastamisvahendite suhtes.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis 
on loodud hiljutisel ajavahemikul 2016–
2018;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik korraldab
partnerlussuhte pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega. Kõnealune 
partnerlussuhe hõlmab vähemalt järgmisi 
partnereid:

1. Iga liikmesriik seab sisse
partnerlussuhte sel hetkel tegutsevate
pädevate piirkondlike ja kohalike 
asutustega. Kõnealune partnerlussuhe 
hõlmab vähemalt järgmisi partnereid:

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused või nende ühendused.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon ei nõustu liikmesriigi 
hinnanguga, teatab ta sellest liikmesriigile 
ja annab talle võimaluse esitada ühe kuu 
jooksul oma tähelepanekud.

Kui komisjon ei nõustu liikmesriigi 
hinnanguga, teatab ta sellest liikmesriigile 
ja annab talle võimaluse esitada ühe kuu 
jooksul oma tähelepanekud. Tähtaega võib 
pikendada, kui liikmesriik esitab 
komisjonile asjakohase põhjenduse.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomase liikmesriigi või
piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda;

(b) asjaomase liikmesriigi ja piirkonna 
sotsiaal-majanduslikku olukorda;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) NUTS 2. tasandi piirkondi, mis on 
loodud ajavahemikul 2016–2018.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valitud tegevused peavad olema kooskõlas 
territoriaalse strateegiaga.

Valitud tegevused, mis aitavad kaasa 
konkreetsete eesmärkide saavutamisele, 
milleks rahastus on saadud, peavad olema 
kooskõlas territoriaalse strateegiaga.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. ERFist, ESF+-ist ja 
Ühtekuuluvusfondist võidakse toetada
kogukonna juhitud kohalik arengut.

1. EAFRD toetab kogukonna juhitud 
kohalikku arengut. Sellisel juhul 
nimetatakse seda algatuseks „LEADER“. 
ERF, ESF + ja EMKF koostoimes 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga toetavad
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kogukonna juhitud kohalikku arengut ja 
igaüks eraldab sellele oma vahenditest 
ettenähtud summa.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et kogukonna 
juhitud kohalik areng vastab järgmistele 
tingimustele:

2. Liikmesriik tagab, et kogukonna 
juhitud kohalik areng vastab järgmistele 
tingimustele:

(a) see on suunatud allpiirkondadele; (a) see on suunatud allpiirkondadele ja 
maapiirkondadele;

(b) seda juhivad kohalikud 
tegevusrühmad, kuhu kuuluvad avaliku ja 
erasektori kohalike sotsiaal-majanduslike 
huvide esindajad ning mille 
otsustusprotsessi ei kontrolli vaid üks 
huvirühm;

(b) seda juhivad kohalikud 
tegevusrühmad, kuhu kuuluvad avaliku ja 
erasektori kohalike sotsiaal-majanduslike 
huvide esindajad ning mille 
otsustusprotsessi ei kontrolli vaid üks 
huvirühm ega riiklikes õigusaktides 
määratletud avaliku sektori asutused;

(c) seda viiakse ellu integreeritud 
strateegiatega vastavalt artiklile 26;

(c) seda viiakse ellu integreeritud ja 
mitmesektoriliste piirkonnapõhiste 
kohaliku arengu strateegiatega vastavalt 
artiklile 26;

(d) selle raames toetatakse võrgustike 
loomist, kohalikul tasandil uuenduste 
rakendamist ja vajaduse korral koostööd 
muude piirkondlike osalejatega.

(d) selle raames toetatakse võrgustike 
loomist, kohalikul tasandil uuenduste 
rakendamist ja vajaduse korral koostööd 
muude piirkondlike osalejatega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kohalik tegevusrühm olla 
toetusesaaja ning viia ellu tegevusi 
kooskõlas strateegiaga.

5. Kohalik tegevusrühm võib olla 
toetusesaaja ning viia ellu tegevusi 
kooskõlas strateegiaga, juhul kui 
kohalikus tegevusrühmas eksisteerib 
ülesannete lahusus.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegia elavdamine, et 
soodustada sidusrühmade teabevahetust, 
anda neile teavet ning toetada 
potentsiaalseid toetusesaajaid taotluste 
ettevalmistamisel;

Selgitus

Muudatusettepanekute sarja eesmärk on säilitada uue ja eelmise õigusakti kooskõla, sest 
selleks tegevuseks antakse praegu toetust eelmise ühissätete määruse artikli 35 alusel. Vt ka 
artikli 25 muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et vältida olukordi, kus 
maksed peatatakse, tagab komisjon, et 
liikmesriigid ja piirkonnad, kellel on 
vähese haldussuutlikkuse tõttu probleeme 
nõuete täitmisega, saaksid piisavat 
tehnilist abi oma haldussuutlikkuse 
parandamiseks.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib artiklis 70 
osutatud raamatupidamisülesannete 
täitmise usaldada korraldusasutusele või 

2. Liikmesriik võib artiklis 70 
osutatud raamatupidamisülesannete 
täitmise usaldada korraldusasutusele, 
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muule asutusele. sertifitseerimisasutusele või muule 
asutusele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad ja võtavad vastu 
sellist toetust käsitleva töökorra kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga.

Selgitus

Artikli 67 lõiget 5 on vaja täpsustada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1,5 %;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,5 %;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 1,5 %;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) 2026: 0,5 %; (f) 2026: 1,5 %;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
toetavad investeeringuid tööhõivesse ja 
majanduskasvu kõigis piirkondades, mis 
vastavad ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. tasandile 
(edaspidi „NUTS 2. tasand“), mis loodi 

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
toetavad investeeringuid tööhõivesse ja 
majanduskasvu kõigis piirkondades, mis 
vastavad ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. tasandile 
(edaspidi „NUTS 2. tasand“, sealhulgas 



PE625.354v02-00 18/21 AD\1164789ET.docx

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, mida on muudetud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 868/2014.

need, mis loodi äsja, ajavahemikus 2016–
2018), mis loodi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni määrusega 
(EÜ) nr 868/2014.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkondade klassifitseerimine ühte 
kolmest piirkonnakategooriast määratakse 
kindlaks selle alusel, kuidas iga piirkonna 
ostujõu standardites väljendatud ja liidu 
arvandmete alusel ajavahemikuks 2014–
2016 arvutatud SKP elaniku kohta on 
seotud 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Piirkondade klassifitseerimine ühte 
kolmest piirkonnakategooriast määratakse 
kindlaks, võttes arvesse iga piirkonna 
ostujõu standardites väljendatud ja liidu 
arvandmete alusel aastateks 2014–2016 ja 
2016–2018 arvutatud SKPd elaniku kohta 
ning võrreldes seda 27-liikmelise ELi 
sama võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2024 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse üle kantud
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the new CEF Regulation].

Alates 1. jaanuarist 2026 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse ümber paigutatud
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega (EL) [uus Euroopa 
ühendamise rahastu määrus].

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust (EÜ) nr 1303/2013 või mis tahes 
muud õigusakti, mida kohaldatakse 
programmitöö perioodi 2014–2020 suhtes, 
kohaldatakse jätkuvalt programmide ja 
tegevuse suhtes, mida kõnealusel perioodil 
toetatakse ERFist, ESF+-st, 
Ühtekuuluvusfondist ja EMKFist.

Määrust (EÜ) nr 1303/2013 või mis tahes 
muud õigusakti, mida kohaldatakse 
programmitöö perioodi 2014–2020 suhtes, 
kohaldatakse jätkuvalt programmide ja 
tegevuse suhtes, mida kõnealusel perioodil 
toetatakse ERFist, ESF+-st, 
Ühtekuuluvusfondist, EAFRDst ja 
EMKFist.
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