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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

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 (EAFRD) ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi 
ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses; selle vastuvõtmise korral 
tehakse keelelisi kohandusi kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
kui olulised on horisontaalsed 
põhimõtted, millele peaksid tuginema 
2021.–2027. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik ja kõik sellega seotud 
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liidu poliitikavaldkonnad. Euroopa 
Parlament kinnitas sellega seoses uuesti 
oma seisukohta, et liit peab täitma 
lubaduse olla ÜRO kestliku arengu 
eesmärkide elluviimisel esirinnas, ja pidas 
kahetsusväärseks, et vastavates 
ettepanekutes ei ole selleks selget ja 
nähtavat eesmärki seatud. Seetõttu nõudis 
Euroopa Parlament, et kestliku arengu 
eesmärke tuleb võtta arvesse kõigis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku kohastes liidu 
meetmetes ja algatustes. Lisaks rõhutas 
parlament, et diskrimineerimise 
likvideerimine on hädavajalik, et täita 
liidu kohustused kaasava Euroopa 
saavutamiseks, ning palus 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal arvestada 
soolist aspekti ja võtta soolise 
võrdõiguslikkuse alased kohustused 
kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 
algatustes. Parlament rõhutas oma 
resolutsioonis, et Pariisi kokkuleppe tõttu 
tuleks kliimameetmetega seotud 
horisontaalseid kulusid katta palju 
suuremas mahus kui kehtivas 
finantsraamistikus ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 
2027. aastaks – suurenema 30 %-ni.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ühtekuuluvuspoliitika jääb 
peamiseks liidu poliitikavaldkonnaks, 
milles tehakse keeruliste sotsiaal-
majanduslike probleemide lahendamiseks 
investeeringuid kõikidesse liidu 
piirkondadesse, kuid enamik vahendeid 
eraldatakse kõige kaitsetumatele 
piirkondadele, sealhulgas äärealadele ja 
saarepiirkondadele. 
Ühtekuuluvuspoliitikas on tähtis 
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keskenduda arengutaseme erinevuste 
vähendamisele ja toetada lähenemist, 
nagu on sätestatud aluslepingus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada soolist
võrdõiguslikkust ning kaasata soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega. Fondid ei peaks 
toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile mis tahes kujul. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet „saastaja 
maksab“. Et kaitsta siseturu terviklikkust, 
peab ettevõtjatele kasu toov tegevus 
toimuma ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke. Liikmesriigid peaksid järgima 
ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada naiste 
ja meeste võrdõiguslikkust ning kaasata 
soolist aspekti ja soolist võrdõiguslikkust, 
samuti võidelda soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel toimuva diskrimineerimisega. 
Fondid ei peaks toetama meetmeid, mis 
aitavad kaasa segregatsioonile mis tahes 
kujul. Fondide eesmärke tuleks ellu viia 
kestliku arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna säilitamise, 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 
191 lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet 
„saastaja maksab“. Et kaitsta siseturu 
terviklikkust, peab ettevõtjatele kasu toov 
tegevus toimuma ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Ühtekuuluvuspoliitika ülesannete 
täitmiseks ja selle eesmärkide edukaks 
saavutamiseks on väga tähtis säilitada 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfond+-i ja 
Ühtekuuluvusfondi 2020. aasta järgne 
rahastamine 27-liikmelises ELis vähemalt 
aastate 2014–2020 eelarve tasemel 
püsivhindades. Samuti on oluline noorte 
tööhõive algatuse rahastamispaketti
kahekordistada ning leida lisavahendid 
lastegarantii jaoks. Igasugune 
vähendamine mõjuks kõnealuse poliitika 
olemusele ja eesmärkidele kahjulikult.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Integreeritud territoriaalse arengu 
lähenemisviisi tugevdamiseks peaksid 
investeeringud territoriaalsete vahendite 
kujul, nagu integreeritud territoriaalsed 
investeeringud, kogukonna juhitud kohalik 
areng või mõni muu territoriaalne vahend 
„kodanikele lähemal oleva Euroopa“ 
poliitikaeesmärgi raames, mis toetab 
algatusi, mille liikmesriik on kavandanud 
ERFi investeeringute jaoks, põhinema 
territoriaalse ja kohaliku arengu 
strateegiatel. Integreeritud territoriaalsete 
investeeringute ja liikmesriikide 
kavandatud vahendite miinimumnõuded 
tuleks sätestada vastavalt territoriaalsete 
strateegiate sisule. Nende territoriaalsete 
strateegiate arendamise ja edendamise eest 

(23) Integreeritud territoriaalse arengu 
lähenemisviisi tugevdamiseks peaksid 
investeeringud territoriaalsete vahendite 
kujul, nagu integreeritud territoriaalsed 
investeeringud, kogukonna juhitud kohalik 
areng (millele viidatakse EAFRDs nimega 
„LEADER“) või mõni muu territoriaalne 
vahend „kodanikele lähemal oleva 
Euroopa“ poliitikaeesmärgi raames, mis 
toetab algatusi, mille liikmesriik on 
kavandanud ERFi investeeringute jaoks, 
põhinema territoriaalse ja kohaliku arengu 
strateegiatel. Integreeritud territoriaalsete 
investeeringute ja liikmesriikide 
kavandatud vahendite miinimumnõuded 
tuleks sätestada vastavalt territoriaalsete 
strateegiate sisule. Nende territoriaalsete 
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peaks vastutama asjakohased 
ametiasutused või organid. Asjakohaste 
ametiasutuste või organite osalemise 
tagamiseks territoriaalsete strateegiate 
rakendamises, peaksid need ametiasutused 
või organid vastutama toetatava tegevuse 
valimise eest või selles valimises osalema.

strateegiate arendamise ja edendamise eest 
peaks vastutama asjakohased 
ametiasutused või organid. Asjakohaste 
ametiasutuste või organite osalemise 
tagamiseks territoriaalsete strateegiate 
rakendamises, peaksid need ametiasutused 
või organid vastutama toetatava tegevuse 
valimise eest või selles valimises osalema.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF), Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum and 
Migration Fund – AMIF), 
Sisejulgeolekufondi (Internal Security 
Fund – ISF) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 
and Visa Instrument – BMVI) (edaspidi 
„fondid“) suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad;

(a) Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF), Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi (Asylum and Migration 
Fund – AMIF), Sisejulgeolekufondi 
(Internal Security Fund – ISF) ning 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
(Border Management and Visa Instrument 
– BMVI) (edaspidi „fondid“) suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad;

EAFRD suhtes kohaldatakse järgmisi 
sätteid:

– I jaotis;

– II jaotise I peatükk, II peatüki 
artiklid 11 ja 12 ning III peatükk;

– III jaotise II peatükk;

– IV jaotise I peatüki artiklid 33–36, 
II peatükk ja III peatükk;

– V jaotise I peatükk ja I peatüki 
2. jagu ning

– IX jaotis.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Määrus (EL) nr […] (ÜPP 
strateegiakavade määrus)

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Määrus (EL) nr […] (ÜPP 
horisontaalmäärus)

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondlike IKT-ühenduste 
tõhustamise kaudu;

(c) paremini ühendatud Euroopa nii 
maismaal kui ka merel liikuvuse ja 
piirkondlike IKT-ühenduste tõhustamise 
kaudu;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kodanikele lähemal olev Euroopa, 
soodustades linna- ja maapiirkondade ning
rannikualade kestlikku ja terviklikku 
arengut kohalike algatuste kaudu.

(e) kodanikele lähemal olev Euroopa, 
soodustades linna- ja maapiirkondade, 
rannikualade ning saarepiirkondade
kestlikku ja terviklikku arengut kohalike 
algatuste kaudu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) teave fondide ja muude liidu 
vahendite, sealhulgas LIFE strateegiliste 
integreeritud projektide ja strateegiliste 
loodusprojektide vahelise vastastikuse 
täiendavuse kohta;

iii) teave fondide ja muude liidu 
vahendite, sealhulgas LIFE strateegiliste 
integreeritud projektide ja strateegiliste 
loodusprojektide ja, kui see on 
asjakohane, programmi „Euroopa 
horisont“ kohaselt rahastatud projektide 
vahelise vastastikuse täiendavuse kohta;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) (h) liikmesriigi poolt kohaldatava 
territoriaalse lähenemisviisi kirjeldus, 
kaasa arvatud territoriaalsed probleemid 
ning seonduvad riiklikud või 
piirkondlikud strateegiad, territoriaalne 
lähenemisviis seoses viie rakenduskavaga, 
seosed EAFRD investeeringutega 
maapiirkondadesse, territoriaalsed 
vahendid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata tegevuse suhtes, 
millega aidatakse kaasa asjaomase 
rakendamistingimuse täitmisele.

Esimest lõiku ei kohaldata tegevuse suhtes, 
millega aidatakse kaasa asjaomase 
rakendamistingimuse täitmisele, või kui 
täitmine on väga hästi edenenud ja 
tingimuse täitmata jätmise põhjuste tõttu 
ei muutu projektid toetuskõlbmatuks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib esitada liikmesriigile 
taotluse, et see vaataks läbi asjaomased 
programmid ja teeks nendega seoses 
muudatusettepanekuid, kui see on vajalik 
nõukogu asjaomaste soovituste 
rakendamise toetamiseks.

Komisjon võib esitada liikmesriigile 
taotluse, et see vaataks läbi asjaomased 
programmid ja teeks nendega seoses 
muudatusettepanekuid, kui see on vajalik 
nõukogu asjaomaste soovituste 
rakendamise toetamiseks, kahjustamata 
seejuures ühegi fondi poliitikaeesmärkide 
nõuetekohast rakendamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui liikmesriik ei võta lõike 1 
kohaselt esitatud taotlusele 
reageerimiseks lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
tähtaegade jooksul tulemuslikke 
meetmeid, võib komisjon vastavalt 
artiklile 91 peatada kõik maksed või osa 
makseid asjaomastele programmidele või 
prioriteetidele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon teeb nõukogule 
ettepaneku peatada kõik kulukohustused 
või maksed või osa kulukohustusi või 
makseid liikmesriigi programmi(de)le 
juhul, kui:

välja jäetud

(a) nõukogu otsustab ELi toimimise 
lepingu artikli 126 lõike 8 või 11 kohaselt, 
et liikmesriik ei ole võtnud tulemuslikke 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
likvideerimiseks;
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(b) nõukogu võtab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 1176/201140

artikli 8 lõike 3 kohaselt sama 
tasakaalustamatuse menetluse kohta 
vastu kaks järjestikust soovitust põhjusel, 
et liikmesriik on esitanud ebapiisava 
parandusmeetmete kava;

(c) nõukogu teeb määruse (EL) nr 
1176/2011 artikli 10 lõike 4 kohaselt sama 
tasakaalustamatuse menetluse kohta kaks 
järjestikust otsust, milles soovitatud 
parandusmeetmete rakendamata jätmisest 
tulenevalt tuvastatakse nõuete täitmata 
jätmine;

(d) komisjon teeb järelduse, et liikmesriik 
ei ole võtnud meetmeid nagu on osutatud 
nõukogu määruses (EÜ) nr 332/200241

ning selle tulemusena otsustab mitte 
lubada sellele liikmesriigile antud 
rahalise abi väljamaksmist;

(e) nõukogu otsustab, et liikmesriik ei 
täida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 472/201342 artiklis 7 
osutatud makromajandusliku 
kohandamisprogrammi nõudeid või ELi 
toimimise lepingu artikli 136 lõike 1 
kohaselt vastu võetud nõukogu otsuses 
nõutud meetmeid.

Esmatähtsaks peetakse kulukohustuste 
peatamist; maksed peatatakse ainult 
juhul, kui taotletakse koheseid meetmeid 
ja nõuete olulise eiramise korral. Maksete 
peatamist kohaldatakse maksetaotlustele, 
mis asjaomaste programmide suhtes on 
esitatud pärast peatamisotsuse tegemise 
kuupäeva.

Komisjon võib erakorraliste 
majandusolude tõttu või põhjendatud 
taotluse korral, mille asjaomane 
liikmesriik on esitanud komisjonile 10 
päeva jooksul pärast eelmises lõigus 
osutatud otsuse või soovituse vastuvõtmist, 
soovitada nõukogul tühistada kõnealuses 
lõigus osutatud peatamise.

_________________
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40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. novembri 2011. aasta määrus 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamise ja korrigeerimise kohta (ELT 
L 306, 23.11.2011, lk 25).

41 Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta 
määrus (EÜ) nr 332/2002, millega 
liikmesriikide maksebilansi toetamiseks 
luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi 
süsteem (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 
472/2013, millega tugevdatakse 
majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 
liikmesriikide üle, millel on või võivad 
tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel (ELT L 140, 27.5.2013, lk 1).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjoni ettepanek 
kulukohustuste peatamiseks loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks, välja arvatud 
kui nõukogu lükkab ühe kuu jooksul 
alates komisjoni ettepaneku esitamisest 
sellise ettepaneku rakendusakti kaudu 
kvalifitseeritud häälteenamusega tagasi.

välja jäetud

Kulukohustuste peatamist kohaldatakse 
fondide kulukohustustele asjaomase 
liikmesriigi suhtes alates peatamise 
otsusele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Nõukogu võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse lõikes 7 osutatud maksete 
peatamist käsitleva komisjoni ettepaneku 
kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kohaldatava kulukohustuste või 
maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra 
ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kulukohustuste peatamise suhtes 
kohaldatakse järgmistel juhtudel 
piirangut, mis on kuni 25 % fondide 
järgmise kalendriaastaga seotud 
kulukohustustest või kuni 0,25 % 
nominaalsest SKPst, olenevalt sellest, 
kumb on madalam:

välja jäetud

(a) esmakordne nõuete täitmata jätmise 
juhtum seoses ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlusega, nagu on 
osutatud lõike 7 punktis a;

(b) esmakordne nõuete täitmata jätmise 
juhtum seoses parandusmeetmete kava 
esitamisega ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse raames, 
nagu on osutatud lõike 7 punktis b;

(c) nõuete täitmata jätmine seoses 
soovitatud parandusmeetmete 
rakendamata jätmisega ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse raames, 
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nagu on osutatud lõike 7 punktis c;

(d) esmakordne nõuete täitmata jätmise 
juhtum, nagu on osutatud lõike 7 
punktides d ja e.

Jätkuva nõuete täitmata jätmise korral 
võib kulukohustuste peatamisel ületada 
esimeses lõigus sätestatud maksimaalseid 
protsendimäärasid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Nõukogu tühistab komisjoni 
ettepanekule tuginedes kulukohustuste 
peatamise vastavalt lõikes 8 sätestatud
menetlusele

välja jäetud

(a) kui ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus peatatakse vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1467/9743 artiklile 9 või 
nõukogu on ELi toimimise lepingu artikli 
126 lõike 12 kohaselt otsustanud 
tühistada otsuse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi olemasolu kohta;

(b) kui nõukogu on toetanud 
parandusmeetmete kava, mille asjaomane 
liikmesriik on esitanud vastavalt määruse 
(EL) nr 1176/2011 artikli 8 lõikele 2 või 
ülemäärase tasakaalustamatuse menetlus 
peatatakse vastavalt kõnealuse määruse 
artikli 10 lõikele 5 või nõukogu on 
lõpetanud ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetluse vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 11;

(c) kui komisjon on teinud järelduse, et 
liikmesriik on võtnud asjakohased 
meetmed, nagu on osutatud määruses 
(EÜ) nr 332/2002;

(d) kui komisjon on teinud järelduse, et 
asjaomane liikmesriik on võtnud 
asjakohased meetmed, et rakendada 
määruse (EL) nr 472/2013 artiklis 7 
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osutatud kohandamisprogramm, või 
meetmed, mida nõutakse ELi toimimise 
lepingu artikli 136 lõike 1 kohases 
nõukogu otsuses.

Kui nõukogu on kulukohustuste 
peatamise tühistanud, paigutab komisjon 
peatatud kulukohustused eelarves ümber 
vastavalt nõukogu määruse (EL, 
Euratom) [ [...] (mitmeaastase 
finantsraamistiku määrus)] artiklile [8].

Peatatud kulukohustusi saab ümber 
paigutada hiljemalt 2027. aasta 
eelarvesse.

Ümberpaigutatud summa artikli 99 
kohast kulukohustusest vabastamise 
tähtaega hakatakse arvestama alates 
aastast, mil peatatud kulukohustus ümber 
paigutatakse.

Otsuse maksete peatamise tühistamise 
kohta teeb nõukogu komisjoni ettepaneku 
põhjal juhul, kui on täidetud esimeses 
lõigus sätestatud tingimused.

_________________

43 Nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrus 
(EÜ) nr 1467/97 ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kiirendamise ja selgitamise 
kohta (EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) asjaomastes riigipõhistes 
soovitustes ja muudes asjaomastes 
liikmesriigile adresseeritud liidu 
soovitustes kindlaks määratud probleeme;

iii) asjaomastes riigipõhistes 
soovitustes liikmesriigile adresseeritud 
kindlaks määratud probleeme;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) konkreetsed sihtpiirkonnad, 
sealhulgas integreeritud territoriaalsete 
investeeringute, kogukonna juhitud 
kohaliku arengu või muude territoriaalse 
arengu vahendite kavandatav kasutamine;

iv) konkreetsed sihtpiirkonnad, 
sealhulgas saarepiirkondade ja äärealade 
peamiste probleemide lahendamiseks 
võetavad meetmed ning integreeritud 
territoriaalsete investeeringute, kogukonna 
juhitud kohaliku arengu või muude 
territoriaalse arengu vahendite kavandatav 
kasutamine;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmi, selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele ning 
kooskõla partnerluslepinguga. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
eelkõige arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi.

1. Komisjon hindab programmi, selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele ning 
vajaduse korral kooskõla 
partnerluslepinguga. Oma hinnangu 
koostamisel võtab komisjon eelkõige 
arvesse asjaomaseid riigipõhiseid
soovitusi, riiklikes ja piirkondlikes 
arengustrateegiates tuvastatud probleeme 
ning vajaduse korral eelhindamise leide ja
soovitusi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad taotleda kuni 
5 % programmi rahaliste eraldiste 
ümberpaigutamist mis tahes fondist mis 
tahes muusse fondi, mille eelarvet 
täidetakse koostöös liikmesriikidega, või 
mis tahes vahendisse, mida rakendatakse 
kas otsese või kaudse eelarve täitmise 
raames.

1. Liikmesriik võib vabatahtlikult
taotleda kuni 5 % programmi rahaliste 
eraldiste ümberpaigutamist ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi või ESF+-i 
vahenditest kõikidesse ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi või ESF+-i 
vahenditesse.



AD\1171919ET.docx 17/29 PE625.490v02-00

ET

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Territoriaalsete strateegiate 
ettevalmistamiseks ja kavandamiseks võib 
anda toetust.

5. Territoriaalsete strateegiate 
ettevalmistamiseks ja kavandamiseks võib 
anda toetust, eriti tehnilise abi puhul, mis 
on mõeldud geograafilistele 
piirkondadele, mis kannatavad püsivate 
ebasoodsate looduslike või 
demograafiliste tingimuste käes, nagu on 
osutatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 174.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. ERFist, ESF+-ist, määruses 
XX/XXX viidatud EAFRDst ja 
Ühtekuuluvusfondist võidakse toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EAFRD toetab kogukonna juhitud 
kohalikku arengut. Sellisel juhul 
nimetatakse seda algatuseks „LEADER“.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Korraldusasutus, kes haldab 
rahastamisvahendit vastavalt lõikele 2, või 
rahastamisvahendit rakendav asutus, kes 
haldab rahastamisvahendit vastavalt lõikele 
3, kasutab eraldi kontosid või eristatavaid 
raamatupidamiskoode iga 
programmimakse kohta prioriteetide ja 
piirkonnakategooriate kaupa ning eraldi 
vastavalt artiklites 54 ja 56 osutatud 
vahendite kohta.

7. Korraldusasutus, kes haldab 
rahastamisvahendit vastavalt lõikele 2, või 
rahastamisvahendit rakendav asutus, kes 
haldab rahastamisvahendit vastavalt lõikele 
3, kasutab eraldi kontosid või eristatavaid 
raamatupidamiskoode iga 
programmimakse kohta prioriteetide ja 
piirkonnakategooriate või EAFRD puhul 
sekkumise liigi kaupa ning eraldi vastavalt 
artiklites 54 ja 56 osutatud vahendite kohta.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) raamatupidamisaruannete 
täielikkuse, täpsuse ja õigsuse ning selle 
tõendamine, et arvestuskannetesse kantud 
kulud vastavad kohaldatavale õigusele 
ning et need on tehtud seoses tegevustega, 
mis on rahastamiseks välja valitud 
vastavalt rakenduskava suhtes 
kohaldatavatele kriteeriumidele ning on 
vastavuses kohaldatava õigusega;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) maksetaotluste koostamise ja 
esitamise puhul selle tagamine, et 
korraldusasutuselt on saadud piisavalt 
teavet kuludega seotud menetluste ja 
teostatud kontrollide kohta;

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) maksetaotluste koostamisel ja 
esitamisel kõikide auditeerimisasutuse 
poolt või tema vastutusel teostatud auditite 
tulemuste arvestamine;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) elektroonilisel kujul 
raamatupidamisarvestuse pidamine 
komisjonile deklareeritud kulude ja
toetusesaajatele makstud vastava avaliku 
sektori toetuse kohta;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui programme rühmitatakse artikli 73 
lõike 2 kohaste tegevusauditite jaoks, võib
lõike 3 punkti b kohaselt nõutavad andmed
rühmitada ühte aruandesse.

Kui programme rühmitatakse artikli 73 
lõike 2 kohaste tegevusauditite jaoks, 
rühmitatakse lõike 3 punkti b kohaselt 
nõutavad andmed ühte aruandesse.

Selgitus

Programmide ja aruannete rühmitamine teeb protsessi oluliselt lihtsamaks.

Muudatusettepanek 35

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

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 91 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriik ei ole võtnud vajalikke 
meetmeid kooskõlas artikli 15 lõikega 6;

välja jäetud

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklis 101 sätestatud korra alusel 
kulukohustustest selgelt vabastatud 
summa tehakse liidu eelarves kooskõlas 
nõukogu {kuupäev} määruse (EL, 
Euratom) nr XXXX/20XX (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027) 
artikli 12 lõike 1 punktiga b 
kulukohustuste koguvaru (liidu reserv) 
kaudu jälle kättesaadavaks. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtavad selle 
summa iga-aastases eelarvemenetluses 
uuesti kasutusele.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui komisjon on põhjendatud 
erandjuhtudel jõudnud järeldusele, et 
maksetaotlust ei ole olnud võimalik 
koostada, kuna menetlus viibib, sest 
programmidokumendid ja õigusaktid võeti 
liidu tasandil vastu ja neid hakati 
rakendama liiga hilja.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2021–2027 eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks ette nähtud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse rahaliste vahendite maht on 
330 624 388 630 eurot 2018. aasta 
hindades.

Aastatel 2021–2027 eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks ette nähtud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse rahaliste vahendite maht on 
378 097 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades (426 534 000 000 eurot 
jooksevhindades).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on vastuvõtmiseks välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid, 
pidades silmas hääletust vaheraporti projekti üle, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahendid 
moodustavad 97,5 % koguvahenditest (st 
kokku 322 194 388 630 eurot) ja need 
jaotatakse järgmiselt:

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahendid 
moodustavad 97 % koguvahenditest ja 
need jaotatakse järgmiselt:

Selgitus

Kooskõlas artikli 104 lõikes 7 sätestatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi vahendite 
suurendamisega 3 %-ni.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 61,6 % (st kokku 198 621 593 157 (a) 61,6 % vähem arenenud 
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eurot) vähem arenenud piirkondadele; piirkondadele;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 14,3 % (st kokku 45 934 516 595 
eurot) üleminekupiirkondadele;

(b) 14,3 % üleminekupiirkondadele;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 10,8 % (st kokku 34 842 689 000 
eurot) enam arenenud piirkondadele;

(c) 10,8 % enam arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 12,8 % (st kokku 41 348 556 877 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

(d) 12,8 % Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,4 % (st kokku 1 447 034 001 
eurot) täiendava toetusena ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis vastavad 

(e) 0,4 % täiendava toetusena ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 määratletud 
äärepoolseimatele piirkondadele ja NUTS 
2. tasandi piirkondadele, mis vastavad 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
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1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames ESF+-le 
eraldatud vahendite summa on 88 646 194 
590 eurot.

Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames ESF+-le 
eraldatud vahendite summa on 105 686 
000 000 eurot 2018. aasta hindades (119 
222 000 000 eurot jooksevhindades).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab viimati otsustatud mitmeaastase finantsraamistiku jaotust programmide 
kaupa, nagu on vastuvõtmiseks välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid, 
pidades silmas hääletust vaheraporti projekti üle, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027 – Euroopa Parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis e nimetatud 
äärepoolseimatele piirkondadele ette 
nähtud täiendavate vahendite summa, mis 
eraldatakse ESF+-le, on 376 928 934 eurot.

Lõike 1 punktis e nimetatud 
äärepoolseimatele piirkondadele ette 
nähtud täiendavate vahendite summa, mis 
eraldatakse ESF+-le, on 424 296 054 eurot
2018. aasta hindades.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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30% Euroopa ühendamise rahastusse üle 
kantud vahenditest tehakse kohe pärast 
ülekandmist kättesaadavaks kõikidele 
liikmesriikidele, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the CEF Regulation].

välja jäetud

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud spetsiaalsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) [new CEF Regulation] 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kuni 31. 
detsembrini 2023 peetakse 
rahastamiskõlblike projektide valimisel 
kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatest eraldistest, võttes arvesse, et 70 
% vahenditest on üle kantud Euroopa 
ühendamise rahastusse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

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].

välja jäetud
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 500 000 000 eurot tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
vahenditest eraldatakse Euroopa 
linnaarengu algatusele, mida komisjon 
haldab otse või kaudselt.

5. 560 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahenditest 
eraldatakse Euroopa linnaarengu 
algatusele, mida komisjon haldab otse või 
kaudselt.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 175 000 000 eurot ESF+ 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahenditest 
eraldatakse uuenduslikke lahendusi 
toetavale riikidevahelisele koostööle, mida 
komisjon haldab otse või kaudselt.

6. 196 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades ESF+ tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
vahenditest eraldatakse uuenduslikke 
lahendusi toetavale riikidevahelisele 
koostööle, mida komisjon haldab otse või 
kaudselt.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ajavahemikul 2021–2027 
moodustavad Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi (Interreg) vahendid 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
fondidest kättesaadavatest koguvahenditest 
2,5 % (st kokku 8 430 000 000 eurot).

7. Ajavahemikul 2021–2027 
moodustavad Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi (Interreg) vahendid 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
fondidest kättesaadavatest koguvahenditest 
3 %.



AD\1171919ET.docx 27/29 PE625.490v02-00

ET

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) 85 % vähem arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 55 % üleminekupiirkondadele; (b) 60 % üleminekupiirkondadele;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 40 % enam arenenud piirkondadele. (c) 50 % enam arenenud piirkondadele.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga prioriteedi kaasfinantseerimise määr 
Ühtekuuluvusfondi raames ei tohi olla 
suurem kui 70 %.

Iga prioriteedi kaasfinantseerimise määr 
Ühtekuuluvusfondi raames ei tohi olla 
suurem kui 85 %.
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