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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) ERF ja Ühtekuuluvusfond peaksid 
osalema rahastamises, mille ülesanne on 
toetada majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamist, 
kaotades suured erinevused ja parandades 
piirkondlikku tasakaalustamatust liidus 
ning vähendades ebasoodsas olukorras 
olevate piirkondade mahajäämust 
piirkondade majanduse kestliku 
arendamise ja struktuurilise kohandamise 
teel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX] [uus 
ühissätete määrus]16 kehtestatakse 
ühiseeskirjad, mida kohaldatakse ühises 
raamistikus toimivate fondide suhtes, 
sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(edaspidi „ERF“), Euroopa Sotsiaalfond 
Plussi (edaspidi „ESF+“), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (edaspidi „EMKF“), 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
(Asylum and Migration Fund – AMIF, 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) [2018/XXX] [uus 
ühissätete määrus] kehtestatakse 
ühiseeskirjad, mida kohaldatakse ühises 
raamistikus toimivate fondide suhtes, 
sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(edaspidi „ERF“), Euroopa Sotsiaalfond 
Plussi (edaspidi „ESF+“), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(edaspidi „EMKF“), Varjupaiga-, Rände-
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edaspidi „AMIF“), Sisejulgeolekufondi 
(Internal Security Fund – ISF, edaspidi 
„ISF“) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 
and Visa Instrument – BMVI, edaspidi 
„BMVI“) suhtes (edaspidi „fondid“).

ja Integratsioonifondi (Asylum and 
Migration Fund – AMIF, edaspidi 
„AMIF“), Sisejulgeolekufondi (Internal 
Security Fund – ISF, edaspidi „ISF“) ning 
piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
(Border Management and Visa Instrument 
– BMVI, edaspidi „BMVI“) suhtes 
(edaspidi „fondid“).

__________________ __________________

16 [Täielik viide – uus ühissätete määrus] 16 [Täielik viide – uus ühissätete määrus]

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavuse kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 
liidu õigusega. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust
ja soolise perspektiivi arvestamist ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Fondidest ei 
tohiks toetada tegevust, mis aitab kaasa 
eraldatusele mis tahes kujul. ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärke. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavuse kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 
liidu õigusega. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus, 
edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, võtta arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja 
soolist võrdõiguslikkust ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel. Fondidest ei tohiks toetada tegevust, 
mis aitab kaasa eraldatusele mis tahes 
kujul. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
eesmärke tuleks ellu viia säästva arengu 
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eesmärki, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab. Siseturu terviklikkuse 
säilitamiseks peavad tegevused, millest 
ettevõtjad kasu saavad, vastama ELi 
toimimise lepingu artiklites 107 ja 108 
sätestatud riigiabi eeskirjadele.

raames ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, kaitsmise ja selle 
kvaliteedi parandamise eesmärki, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 11 
ja artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab. Siseturu 
terviklikkuse säilitamiseks peavad 
tegevused, millest ettevõtjad kasu saavad, 
vastama ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud riigiabi 
eeskirjadele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et ERFil oleks võimalik 
toetada ETK/Interregi raames nii 
investeeringuid taristutesse ja sellega 
kaasnevaid investeeringuid kui ka koolitus-
ja integratsioonitegevusi, on vaja ette näha, 
et ERF võib toetada ka tegevusi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2018/XXX [uus ESF+]18 loodud ESF+ 
erieesmärkide raames.

(15) Selleks et ERFil oleks võimalik 
toetada ETK/Interregi raames nii 
investeeringuid taristutesse ja sellega 
kaasnevaid investeeringuid kui ka koolitus-
ja integratsioonitegevusi
haldussuutlikkuse ja -pädevuse 
parandamiseks ja arendamiseks, on vaja 
ette näha, et ERF võib toetada ka tegevusi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2018/XXX [uus ESF+]18 loodud 
ESF+ erieesmärkide raames.

__________________ __________________

18 [Täielik viide – uus ESF+] 18 [Täielik viide – uus ESF+]

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 

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

ebasoodsamates ja vähem arenenud 
piirkondades, sealhulgas neis piirkondades, 
mis seisavad silmitsi CO2-heite 
vähendamise kohustustega kaasnevate 
probleemidega. ERFi toetus tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgil 
tuleks seega suunata liidu peamistele 
prioriteetidele kooskõlas määruses (EL) 
2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega. Seega 
peaks ERFi toetus keskenduma sellistele 
poliitikaeesmärkidele nagu arukam 
Euroopa uuenduslike ja arukate 
majanduslike muutuste edendamise teel 
ning keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
kohanemist ning riskide ennetamist ja 
juhtimist. Nimetatud valdkondliku 
keskendamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
võimaldades paindlikkuse määra üksikute 
programmide tasandil ja piirkondade eri 
kategooriate vahel, võttes arvesse ka 
erinevaid arengutasemeid. Lisaks sellele 
tuleb sätestada üksikasjalikult piirkondade
klassifitseerimise metoodika, võttes 
arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorda.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 

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

tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
tulusaid investeeringuid VKEdesse, 
seadmetesse, tarkvarasse ja 
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama 
tehnilise abi meetmeid, muu hulgas ka 
haldussuutlikkuse ja -pädevuse 
parandamiseks ja arendamiseks. Selleks 
et toetada Interregi programmide puhul 
rohkem sekkumismeetmeid, tuleks 
kohaldamisala laiendada nii, et see 
hõlmaks ka suure hulga rajatiste, 
inimressursside ja kulude jagamist, mis on 
seotud ESF+ raames võetavate 
meetmetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) suurendada digitaalset 
ühenduvust;

Selgitus

Oluline on viia erieesmärk „suurendada digitaalset ühenduvust“ poliitikaeesmärgi nr 3 alt 
poliitikaeesmärgi nr 1 alla, et tulemuslikult edendada innovatsiooni ja arukaid majanduslikke 
muutusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) suurendada küberturvalisust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda.

Selgitus

Erieesmärgi „soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist liikumiskeskkonda“ üleviimine 
poliitikaeesmärgi nr 3 alt poliitikaeesmärgi nr 2 alla aitab muuta Euroopa asulaid ja linnu 
rohelisemaks. See on suur samm Euroopas kliimamuutustega kohanemiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „Paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondliku IKT-ühenduvuse
tõhustamise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 3“),

(c) „Paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondliku ühenduvuse
tõhustamise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 3“),

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada digitaalset 
ühenduvust;

välja jäetud
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Selgitus

Oluline on viia erieesmärk „suurendada digitaalset ühenduvust“ poliitikaeesmärgi nr 3 alt 
poliitikaeesmärgi nr 1 alla, et tulemuslikult edendada innovatsiooni ja arukaid majanduslikke 
muutusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda.

välja jäetud

Selgitus

Erieesmärgi „soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist liikumiskeskkonda“ üleviimine
poliitikaeesmärgi nr 3 alt poliitikaeesmärgi nr 2 alla aitab muuta Euroopa asulaid ja linnu 
rohelisemaks. See on suur samm Euroopas kliimamuutustega kohanemiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) edendada liidu äärealadel ja 
saarepiirkondades transpordiühendusi, 
kaasa arvatud mereühendus;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) arendada sotsiaalset ettevõtlust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid liigitakse kogurahvatulu
alusel järgmiselt:

Piirkonnad liigitakse sisemajanduse 
koguprodukti alusel järgmiselt:

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv on võrdne 100 %-ga ELi 
keskmisest või ületab seda (edaspidi „1. 
rühm“);

(a) enam arenenud piirkonnad;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv on võrdne 75 %-ga ELi keskmisest 
või ületab seda, kuid jääb alla 100 % ELi 
keskmisest (edaspidi „2. rühm“);

(b) üleminekupiirkonnad;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv jääb alla 75 % ELi keskmisest 
(edaspidi „3. rühm“).

(c) vähem arenenud piirkonnad;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab 
kogurahvatulu suhtarv liikmesriigi 
kogurahvatulu elaniku kohta (mõõdetuna
ostujõu standardina ja arvutatuna liidu 
2014.–2016. aasta arvudena) ja EL 27 
keskmise kogurahvatulu elaniku kohta 
suhet ostujõu standardina samal 
võrdlusperioodil.

Käesoleva artikli kohaldamisel toimub 
piirkonna liigitamine ühte kolmest 
piirkonnakategooriast selle alusel, milline 
on iga piirkonna SKP ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2014.–2016. aasta 
arvandmete alusel arvutatud SKP elaniku 
kohta suhe EL 27 sama võrdlusperioodi 
keskmise SKPga.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärepoolseimate piirkondade tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga hõlmatud programmid 
liigitatakse 3. rühma kuuluvateks.

Äärepoolseimate piirkondade tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga hõlmatud programmid 
liigitatakse vähem arenenud 
piirkondadeks.

Selgitus

Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu antava toetuse valdkondliku keskendamise 
lihtsustamiseks ning paindlikumaks ja toimivamaks muutmiseks tehakse ettepanek piirduda 
asjaomases liigituses vaid kahe riikide rühmaga. Määravaks piirtasemeks kehtestatakse 90% 
ELi liikmesriikide keskmisest kogurahvatulust – analoogselt rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumiga Ühtekuuluvusfondi puhul (ühissätete määruse artikli 102 lõige 3).
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 85 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja nr 2 ning 
vähemalt 60 % poliitikaeesmärgile nr 1.

(a) Enam arenenud piirkondades 
eraldatakse vähemalt 75 % ERFi vahendite 
kogusummast riigi tasandil muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja 2 ning 
vähemalt 30 % poliitikaeesmärgile nr 2.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 45 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

(b) Üleminekupiirkondades 
eraldatakse vähemalt 35 % ERFi vahendite 
kogusummast riigi tasandil muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 3. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 35 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

(c) Vähem arenenud piirkondades 
eraldatakse vähemalt 25 % ERFi vahendite 
kogusummast riigi tasandil muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tehniline abi. (f) tehniline abi, sealhulgas kohalike 
omavalitsuste haldussuutlikkuse ja -
pädevuse parandamine ja arendamine 
nende vahendite haldamisel.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) säästva, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise, intelligentse ja 
mitmeliigilise riigi, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi liikuvuse arendamine, 
sealhulgas parem juurdepääs TEN-T 
võrgule ja piiriülene liikuvus;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) säästva mitmeliigilise linnalise 
liikumiskeskkonna soodustamine;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehniline abi. (c) tehniline abi, sealhulgas kohalike 
omavalitsuste haldussuutlikkuse ja -
pädevuse parandamine ja arendamine 
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nende vahendite haldamisel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad asjakohase tasakaalu 
punktide a ja b kohaste investeeringute 
vahel.

Liikmesriigid tagavad asjakohase tasakaalu 
punktide a, b, ba ja bb kohaste 
investeeringute vahel.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud 
lennujaamataristusse, välja arvatud 
äärepoolseimates piirkondades;

(e) investeeringud 
lennujaamataristusse, välja arvatud 
äärepoolseimates piirkondades ja ELi 
toimimise lepingu artiklis 174 osutatud 
piirkondades, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) rahastamine raudteeveeremi 
ostmiseks, välja arvatud juhul, kui see on 
seotud:

välja jäetud

i) määruse (EÜ) nr 1370/2007 
(muudetud) kohase avaliku 
pakkumismenetluse teel saadud avaliku 
teenindamise kohustuse täitmisega;
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ii) raudteeveoteenuste osutamisega 
liinidel, mis on täielikult konkurentsile 
avatud ja toetusesaaja on määruse (EL) 
2018/xxxx [InvestEU määruse] alusel 
rahastamiskõlblik uus turule siseneja.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks ei toetata 
Ühtekuuluvusfondist investeeringuid 
eluasemetesse, välja arvatud seoses 
energiatõhususe või taastuvenergia
kasutamise edendamisega.

2. Lisaks ei toetata 
Ühtekuuluvusfondist investeeringuid 
eluasemetesse, välja arvatud seoses 
energiatõhususe, taastuvenergia või 
veetarbimise kasutamise edendamisega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 6 % ERFi vahenditest, mis on 
eraldatud liikmesriigi tasandil tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames muuks kui tehniliseks abiks, 
suunatakse kestliku linnaarengu tarbeks 
kogukonna juhitud kohaliku arengu, 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute või mõne muu 
poliitikaeesmärgi nr 5 kohase territoriaalse 
vahendi vormis.

Vähemalt 10 % ERFi vahenditest, mis on 
eraldatud liikmesriigi tasandil tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames muuks kui tehniliseks abiks, 
suunatakse kestliku linnaarengu tarbeks 
kogukonna juhitud kohaliku arengu, 
integreeritud territoriaalsete 
investeeringute või mõne muu 
poliitikaeesmärgi nr 5 kohase territoriaalse 
vahendi vormis.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetus suutlikkuse suurendamiseks; (a) toetus suutlikkuse suurendamiseks
piirkondlikul tasandil;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetus teabele, poliitilise strateegia 
väljatöötamisele ja teavitamisele.

(c) toetus teabele, territoriaalse mõju 
hindamisele, poliitilise strateegia 
väljatöötamisele ja teavitamisele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Piirkonnad, kus valitsevad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused

ERFi kaasfinantseeritavate 
rakenduskavade puhul, mis hõlmavad 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
174 märgitud raskete ja püsivate 
ebasoodsate looduslike või demograafilise 
tingimustega piirkondi, pööratakse erilist 
tähelepanu nendele piirkondadele 
iseloomulike raskustega tegelemisele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – Poliitiline eesmärk 3 – RÜV 34

Komisjoni ettepanek

RÜV 34 – täiendav RÜT 46 – elanikkond, kes kasutab jäätmete ringlussevõtu kohti 
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jäätmete 
ringlussevõtu 
suutlikkus

ja väikeste jäätmete korralduse süsteeme

RÜT 47 – ringlussevõetud jäätmed

RÜT 48 – toorainena kasutatavad ringlussevõetud jäätmed

RÜT 49 – taaskasutatavad jäätmed

Muudatusettepanek

RÜV 34 – täiendav 
jäätmetekke 
vältimise ja jäätmete 
ringlussevõtu 
suutlikkus

RÜT -46 – jäätmeteke inimese kohta

RÜT -46 a – kõrvaldamisele saadetavate jäätmete kogus 
inimese kohta ja energia taaskasutamine

RÜT 46 – elanikkond, kes kasutab jäätmete ringlussevõtu kohti 
ja väikeste jäätmete korralduse süsteeme

RÜT 47 – ringlussevõetud jäätmed

RÜT 47 a – ringlussevõetud biojäätmed

RÜT 48 – toorainena kasutatavad ringlussevõetud jäätmed

RÜT 49 – taaskasutatavad jäätmed

RÜT 49a – elanikkond, kes kasutab jäätmeid 
korduskasutamiseks ettevalmistavaid rajatisi

RÜT 49 b – jäätmete raamdirektiivi (EL) nr 2018/851 artikli 
11a lõike 1 punktis b määratletud korduskasutamiseks 
ettevalmistatud jäätmed

RÜT 49 c – näitajad, mille komisjon peab kehtestama hiljemalt 
31. märtsiks 2019, võttes vastu rakendusaktid, mille alusel 
mõõta jäätmetekke vältimise meetmete rakendamise üldist 
edukust (jäätmete raamdirektiivi (EL) nr 2018/851 artikli 9 
lõige 7)
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