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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Seda arvesse võttes on vaja 

kehtestada struktuurireformi tugiprogramm 

(edaspidi „programm”), eesmärgiga 

tugevdada liikmesriikide suutlikkust 

valmistada ette ja rakendada 

majanduskasvu toetavaid haldus- ja 

struktuurireforme, sealhulgas liidu fondide 

tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 

teel. Programmi eesmärk on toetada ühiste 

eesmärkide poole liikumist seoses 

majanduse elavdamise, töökohtade 

loomise, Euroopa konkurentsivõime 

edendamise ning reaalmajandusse 

investeerimise stimuleerimisega. 

(7) Seda arvesse võttes on vaja 

kehtestada struktuurireformi tugiprogramm 

(edaspidi „programm“), eesmärgiga 

tugevdada liikmesriikide suutlikkust 

valmistada ette ja rakendada 

majanduskasvu toetavaid haldus- ja 

struktuurireforme, sealhulgas liidu fondide 

tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 

teel. Programmi eesmärk on toetada ühiste 

eesmärkide poole liikumist seoses 

majanduse elavdamise, töökohtade 

loomise, Euroopa konkurentsivõime 

edendamise ning reaalmajandusse 

jätkusuutliku investeerimise 

stimuleerimisega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Taotluse esitanud liikmesriigiga 

muu hulgas Euroopa poolaasta raames 

peetud dialoogi järel peaks komisjon 

analüüsima taotlust, võttes arvesse 

läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtteid, ning määrama tuvastatud 

probleemide kiireloomulisuse, ulatuse ja 

raskuse, poliitikavaldkondade 

toetusvajaduste, sotsiaalmajanduslike 

näitajate analüüsi ning liikmesriigi üldise 

haldussuutlikkuse põhjal kindlaks antava 

(10) Taotluse esitanud liikmesriigiga 

muu hulgas Euroopa poolaasta raames 

peetud dialoogi järel peaks komisjon 

analüüsima taotlust, võttes arvesse 

läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtteid, ning määrama tuvastatud 

probleemide kiireloomulisuse, ulatuse ja 

raskuse, poliitikavaldkondade 

toetusvajaduste, sotsiaalmajanduslike 

näitajate analüüsi ning liikmesriigi üldise 

haldussuutlikkuse põhjal kindlaks antava 
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toetuse. Tihedas koostöös asjaomase 

liikmesriigiga peaks komisjon ka tegema 

kindlaks prioriteetsed valdkonnad, 

võetavate toetusmeetmete ulatuse ja 

rahalise toetuse üldsumma, võttes arvesse 

liidu fondidest või muudest liidu 

programmidest rahastatavaid 

käimasolevaid tegevusi ja meetmeid. 

toetuse. Tihedas koostöös asjaomase 

liikmesriigiga peaks komisjon ka tegema 

kindlaks prioriteetsed valdkonnad, 

võetavate toetusmeetmete ulatuse ja 

rahalise toetuse üldsumma, võttes arvesse 

liidu fondidest või muudest liidu 

programmidest rahastatavaid 

käimasolevaid tegevusi ja meetmeid. 

Komisjon peaks veel täiendama 

välisekspertide nimekirja, keda oleks 

võimalik teatud juhtudel liikmesriikide 

tugiprojektide töös rakendada. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 

läbivaatamine”13 ja „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve”14 

rõhutatakse seda, kui oluline on 

keskenduda rahastamisel tegevusele, millel 

on selge Euroopa lisaväärtus, s.t mille 

puhul liidu sekkumine võib luua 

lisaväärtust võrreldes üksikute 

liikmesriikide tegevusega. Selle taustal 

peaksid programmi alusel rakendatavad 

toetusmeetmed tagama vastastikuse 

täiendavuse ja koostoime muude 

programmide ja poliitikavaldkondadega 

riigi, liidu ja rahvusvahelisel tasandil. 

Programmi raames võetavad meetmed 

peaksid võimaldama töötada välja ja võtta 

kasutusele lahendusi, mis on suunatud 

piiri- või liiduüleseid probleeme 

mõjutavate siseriiklike probleemide 

lahendamisele, ning mis aitavad saavutada 

liidu õiguse järjepideva ja sidusa 

rakendamise. Lisaks peaksid need aitama 

suurendada usaldust ja edendada koostööd 

komisjoniga ja liikmesriikide vahel. Lisaks 

on liidul liikmesriikidest paremad 

võimalused luua platvorm partnerite heade 

tavade levitamiseks ja jagamiseks ja ka 

(11) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 

läbivaatamine”13 ja „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve”14 

rõhutatakse seda, kui oluline on 

keskenduda rahastamisel tegevusele, millel 

on selge Euroopa lisaväärtus, s.t mille 

puhul liidu sekkumine võib luua 

lisaväärtust võrreldes üksikute 

liikmesriikide tegevusega. Selle taustal 

peaksid programmi alusel rakendatavad 

toetusmeetmed tagama vastastikuse 

täiendavuse ja koostoime muude 

programmide ja poliitikavaldkondadega 

piirkondlikul, riigi, liidu ja rahvusvahelisel 

tasandil. Programmi raames võetavad 

meetmed peaksid võimaldama töötada 

välja ja võtta kasutusele lahendusi, mis on 

suunatud piiri- või liiduüleseid probleeme 

mõjutavate siseriiklike probleemide 

lahendamisele, ning mis aitavad saavutada 

liidu õiguse järjepideva ja sidusa 

rakendamise. Lisaks peaksid need aitama 

suurendada usaldust ja edendada koostööd 

komisjoniga ja liikmesriikide vahel. Lisaks 

on liidul liikmesriikidest paremad 

võimalused luua platvorm partnerite heade 

tavade levitamiseks ja jagamiseks ja ka 
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ekspertide mobiliseerimiseks. ekspertide mobiliseerimiseks. 

__________________ __________________ 

13 KOM(2010) 700, 19. oktoober 2010. 13 COM(2010) 700, 19. oktoober 2010. 

14 KOM(2011) 500 (lõplik), 29. juuni 2011. 14 COM(2011) 500 (lõplik), 29. juuni 2011. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Käesoleva määrusega nähakse 

kogu programmi kehtivusajaks ette 

rahastamispakett, mis on Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus peamiseks 

juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu 

ja komisjoni eelarvedistsipliini, 

eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 

finantsjuhtimist käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

punkti 17 tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) Programmi rahastamist komisjoni 

algatusel tehnilise abi eraldiste 

ümberpaigutamise teel võib kaaluda 

üksnes ühekordse lahendusena, mis ei 

tohiks luua pretsedenti selle valdkonna 

tulevaste algatuste rahastamiseks. 

Võimalik seadusandlik ettepanek 

programmi pikendamiseks uue 

mitmeaastase finantsraamistiku raames 

peab sisaldama spetsiaalselt kõnealusele 

programmile ette nähtud uut eraldist. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Arvestades seda, kui oluline on 

toetada liikmesriikide jõupingutusi 

struktuuri-, institutsionaalsete ja 

haldusreformide jätkamisel ja 

rakendamisel, on programmi eesmärkide 

saavutamiseks vaja, et kaasrahastamise 

määr oleks 100 % toetuskõlblikest 

kuludest, tagades samas kaasrahastamise ja 

kasumi mittetaotlemise põhimõtetest 

kinnipidamise. 

(16) Arvestades seda, kui oluline on 

toetada liikmesriikide jõupingutusi 

struktuuri-, institutsionaalsete ja 

haldusreformide jätkamisel ja 

rakendamisel, on programmi eesmärkide 

saavutamiseks vaja, et kaasrahastamise 

määr oleks kuni 100 % toetuskõlblikest 

kuludest, tagades samas kaasrahastamise ja 

kasumi mittetaotlemise põhimõtetest 

kinnipidamise. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Programmi hindamise 

hõlbustamiseks tuleks programmiga 

saavutatud tulemuste järelevalve jaoks 

kohe alguses paika panna nõuetekohane 

raamistik. Teha tuleks vahehindamine 

programmi eesmärkide saavutamise, 

programmi tõhususe ja selle Euroopa 

lisandväärtuse kohta. Lõpphindamises 

tuleks lisaks käsitleda programmi 

pikaajalist mõju ja selle mõju 

jätkusuutlikkusele. Hindamised peaksid 

tuginema programmi mõju mõõtvatele 

näitajatele. 

(20) Programmi hindamise 

hõlbustamiseks ja seatud eesmärkide 

saavutamiseks tuleks programmiga 

saavutatud tulemuste järelevalve jaoks 

kohe alguses paika panna nõuetekohane 

raamistik. Sellega seoses tuleks samuti 

arvesse võtta protsessi käigus saadud 

kogemusi. Igal aastal tuleks koostada 

järelevalvearuanne programmi 

rakendamise kohta, mis hõlmaks 

toetusetaotluse hindamiskriteeriumite 

kohaldamise analüüsi, vahehindamist 
programmi eesmärkide saavutamise, 

programmi tõhususe ja selle Euroopa 

lisandväärtuse kohta ning programmi 

tuleviku hindamist järgmise 

programmitöö perioodi raames. 

Järelhindamises tuleks lisaks käsitleda 

programmi pikaajalist mõju ja selle mõju 

jätkusuutlikkusele. Hindamised peaksid 

tuginema programmi mõju mõõtvatele 

näitajatele. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a.  Programmi rahalistest vahenditest 

võib katta ka selliste ettevalmistavate, 

järelevalve-, kontrolli-, auditi- ja 

hindamistegevuste kulud, mis on 

vajalikud programmi juhtimiseks ja selle 

eesmärkide saavutamiseks, mis hõlmab 

eelkõige uuringuid, ekspertide kohtumisi, 

info- ja kommunikatsioonimeetmeid, muu 

hulgas liidu poliitilistest prioriteetidest 

teadaandmist, kui need on seotud 

käesoleva määruse üldeesmärgiga, ja 

andmetöötlusele ja teabevahetuse 

keskendunud IT-võrkudega seotud 

kulutusi ning kõiki muid tehnilise ja 

haldusabi kulusid, mis komisjonil 

programmi juhtimisel tekivad. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispakett on kuni 142 800 000 

eurot. 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispaketiks on määratud 142 800 

000 eurot. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Programmi rahalistest vahenditest 

võib katta ka selliste ettevalmistavate, 

järelevalve-, kontrolli-, auditi- ja 

hindamistegevuste kulud, mis on 

välja jäetud 
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vajalikud programmi juhtimiseks ja selle 

eesmärkide saavutamiseks – see hõlmab 

eelkõige uuringuid, ekspertide kohtumisi, 

info- ja kommunikatsioonimeetmeid, muu 

hulgas liidu poliitilistest prioriteetidest 

teadaandmist, kui need on seotud 

käesoleva määruse üldeesmärgiga, IT 

võrgustikega seotud kulutusi, eelkõige 

seoses andmetöötluse ja teabevahetusega, 

ning kõiki muid tehnilise ja haldusabi 

kulusid, mis komisjonil programmi 

juhtimisel tekivad. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule vahehindamise 

aruande hiljemalt 2019. aasta keskpaigaks 

ning järelhindamise aruande hiljemalt 

2021. aasta detsembri lõpuks. 

2. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule iga-aastase 

järelevalvearuande programmi 

rakendamise kohta, mis hõlmab 

liikmesriikide toetusetaotluse artikli 7 

lõikes 2 osutatud hindamiskriteeriumite 

kohaldamise analüüsi, ja vahehindamise 

aruande hiljemalt 2018. aasta lõpuks ning 

järelhindamise aruande hiljemalt 2021. 

aasta detsembri lõpuks. 

 

Muudatusettepanek 12   

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vahehindamise aruanne sisaldab 

teavet programmi eesmärkide saavutamise, 

rahaliste vahendite kasutamise tõhususe 

ning programmi Euroopa lisaväärtuse 

kohta ning hinnangut selle kohta, kas 

rahastamist programmiga hõlmatud 

valdkondades tuleks kohandada või 

pikendada ka pärast 2020. aastat. Ühtlasi 

käsitletakse aruandes kõigi eesmärkide ja 

3. Vahehindamise aruanne sisaldab 

teavet programmi eesmärkide saavutamise, 

rahaliste vahendite kasutamise tõhususe 

ning programmi Euroopa lisaväärtuse 

kohta ning hinnangut selle kohta, kas 

rahastamist programmiga hõlmatud 

valdkondades tuleks uuendada järgmise 

finantsraamistiku raames määratava 

rahastamispaketiga. Ühtlasi käsitletakse 
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meetmete jätkuvat asjakohasust. 

Järelhindamise aruanne peab sisaldama 

teavet programmi pikaajalise mõju kohta. 

aruandes kõigi eesmärkide ja meetmete 

jätkuvat asjakohasust. Järelhindamise 

aruanne peab sisaldama teavet programmi 

pikaajalise mõju kohta. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 1303/2013 

Artikkel 91 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 

pärast artikli 92 lõikes 6 osutatud Euroopa 

ühendamise rahastule antava toetuse ja 

artikli 92 lõikes 7 osutatud enim puudust 

kannatavatele isikutele antava abi 

mahaarvamist komisjoni algatusel 

tehniliseks abiks, millest 112 233 000 eurot 

eraldatakse struktuurireformi 

tugiprogrammile selle programmi 

kohaldamisala ja eesmärgi kohaselt 

kasutamiseks. 

3. 0,35 % koguvahenditest eraldatakse 

pärast artikli 92 lõikes 6 osutatud Euroopa 

ühendamise rahastule antava toetuse ja 

artikli 92 lõikes 7 osutatud enim puudust 

kannatavatele isikutele antava abi 

mahaarvamist komisjoni algatusel 

tehniliseks abiks, millest 112 233 000 eurot 

(jooksevhindades) eraldatakse 

struktuurireformi tugiprogrammile selle 

programmi kohaldamisala ja eesmärgi 

kohaselt kasutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 

Määrus (EL) nr 1305/2013 

Artikkel 51– lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 6 

kohaselt võib EAFRD komisjoni algatusel 

ja/või tema nimel kasutada kuni 0,25 % 

oma iga-aastastest eraldistest määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 58 osutatud 

ülesannete rahastamiseks, sealhulgas 

käesoleva määruse artiklis 52 osutatud 

Euroopa maaelu arengu võrgustiku ja 

käesoleva määruse artiklis 53 osutatud 

Euroopa innovatsioonipartnerluse 

võrgustiku loomise ja tegevusega seotud 

kulud, millest 30 567 000 eurot eraldatakse 

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 6 

kohaselt võib EAFRD komisjoni algatusel 

ja/või tema nimel kasutada kuni 0,25 % 

oma iga-aastastest eraldistest määruse (EL) 

nr 1303/2013 artiklis 58 osutatud 

ülesannete rahastamiseks, sealhulgas 

käesoleva määruse artiklis 52 osutatud 

Euroopa maaelu arengu võrgustiku ja 

käesoleva määruse artiklis 53 osutatud 

Euroopa innovatsioonipartnerluse 

võrgustiku loomise ja tegevusega seotud 

kulud, millest kuni 30 567 000 eurot 
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struktuurireformi tugiprogrammile selle 

programmi kohaldamisala ja eesmärgi 

kohaselt kasutamiseks. 

(jooksevhindades) eraldatakse 

struktuurireformi tugiprogrammile selle 

programmi kohaldamisala ja eesmärgi 

kohaselt kasutamiseks. 
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