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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon esitab vastutavale regionaalarengukomisjonile järgmised 

muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Selleks et tagada 

ühtekuuluvuspoliitika edukus pärast 

2020. aastat, on oluline vähendada 

toetusesaajate ja korraldusasutuste 

halduskoormust, leida õige tasakaal 

poliitika tulemustele suunatuse ning 

niisuguste inspekteerimiste ja kontrollide 

taseme vahel, mida tehakse eesmärgiga 

suurendada proportsionaalsust, hakata 

diferentseerima programmide elluviimist 

ning lihtsustada eeskirju ja menetlusi, mis 

praegu tunduvad olevat sageli liiga 

keerulised. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Üha enam ühendatud maailmas 

ning pidades silmas demograafilist ja rände 

dünaamikat, on ilmne, et liidu 

rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 

tugineb eri rahastamisvahendite 

koostoimele ja vastastikusele 

täiendavusele. Selleks et tagada sidus, 

tugev ja järjepidev toetus 

liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 

vastutuse jagamise püüdlustele rände 

haldamisel, peaks ERF toetama rändajate 

pikaajalise integreerimise hõlbustamist. 

(8) Üha enam ühendatud maailmas 

ning pidades silmas demograafilist ja rände 

dünaamikat, on ilmne, et liidu 

rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 

tugineb eri rahastamisvahendite 

koostoimele ja vastastikusele 

täiendavusele. Selleks et tagada sidus, 

tugev ja järjepidev toetus 

liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 

vastutuse jagamise püüdlustele rände 

haldamisel, peaks ERF toetama rändajate 

ja pagulaste pikaajalise integreerimise 

hõlbustamist. Eelisjärjekorras tuleks 

edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
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kaasatust, vaesuse ja diskrimineerimise 

vastast võitlust ning investeerimist 

haridusse, täiendusõppesse ja 

praktikavõimalustesse. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 

investeeringud aitama välja töötada 

tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu ja 

soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist 

liikumiskeskkonda. 

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 

investeeringud aitama välja töötada 

tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu 

kogu liidus, sealhulgas maapiirkondades, 

kus see on eluliselt vajalik väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele 

(VKEdele), ja soodustada säästvat 

mitmeliigilist linnalist liikumiskeskkonda. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Tulevases ühtekuuluvuspoliitikas 

tuleb piisavalt arvesse võtta ja toetada 

neid liidu piirkondi, mida mõjutavad 

kõige enam Ühendkuningriigi liidust 

lahkumise tagajärjed, eriti piirkondi, mis 

asuvad selle tagajärjel liidu 

välismerepiiril või -maismaapiiril. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) VKEd ning mikroettevõtjad on 

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõive 

peamised tõukejõud ning loovad 85 % 
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kõikidest uutest töökohtadest. Praegu on 

liidus rohkem kui 20 miljonit VKEd. 

Niisugustel ettevõtjatel on oluline osa 

majanduse elavdamisel ja jätkusuutliku 

liidu majanduse suunas liikumisel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et kasutada piiratud 

ressursse kõige tõhusamal viisil, peaks 

ERFi toetus tulusatele investeeringutele 

asjaomase erieesmärgi raames piirduma 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjatega (edaspidi „VKEd“) komisjoni 

soovituse 2003/361/EÜ19 tähenduses, välja 

arvatud juhul, mil investeeringud hõlmavad 

koostööd VKEdega teadus- ja 

uuendustegevuse raames. 

(16) Selleks et kasutada piiratud 

ressursse kõige tõhusamal viisil, peaks 

ERFi toetus tulusatele investeeringutele 

asjaomase erieesmärgi raames piirduma 

üksnes VKEdega komisjoni soovituse 

2003/361/EÜ19 tähenduses eesmärgiga 

parandada selliste ettevõtjate 

konkurentsivõimet ja elujõulisust, välja 

arvatud juhul, mil investeeringud hõlmavad 

koostööd VKEdega teadus- ja 

uuendustegevuse raames. 

_________________ _________________ 

19 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete määratlemise kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

19 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 

2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete määratlemise kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Et tagada õigeaegne ja tõhus 

rakendamine, peaksid kõik seire-, 

tulemuslikkus- ja kontrollimenetlused 

olema korraldusasutuste ja toetusesaajate 

jaoks proportsionaalsed ja lihtsustatud. 

 

Muudatusettepanek  8 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 

23 tuleb fonde hinnata konkreetse 

järelevalvekorra alusel kogutud teabe 

põhjal, vältides ülereguleerimist ning 

halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 

See kord võib vajaduse korral hõlmata 

mõõdetavaid näitajaid, et hinnata nende 

põhjal fondide mõju kohapeal. 

(23) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppe punktidele 22 

ja 23 tuleb fonde hinnata konkreetse 

järelevalvekorra alusel kogutud teabe 

põhjal, vältides ülereguleerimist ning 

halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 

See kord peaks võimaluse korral hõlmama 

mõõdetavaid näitajaid, et hinnata nende 

põhjal fondide mõju kohapeal. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iv a) ajakohastada ja uuendada 

avalikku haldust, kaitsta 

intellektuaalomandiõigusi ja toetada 

VKEde konkurentsivõimet. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kooskõlas finantsmääruse artikli 38 

lõike 3 punkti e alapunkti i kohase 

aruandluskohustusega esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe 

tulemuslikkuse kohta vastavalt II lisale. 

3. Kooskõlas finantsmääruse artikli 38 

lõike 3 punkti e alapunkti i kohase 

aruandluskohustusega esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe 

tulemuslikkuse ja tulemuste kohta 

vastavalt II lisale, andes aru nii tehtud 

edusammudest kui ka puudujääkidest 

ning tagades kulude ja tulemuslikkuse 

seose selge esitamise. 

 

Muudatusettepanek  11 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et teha 

vajalikud kohandused liikmesriikidele 

kasutamiseks ettenähtud näitajate loetellu, 

ning II lisa muutmiseks, et teha vajalikud 

kohandused Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitatavasse tulemuslikkust 

käsitlevasse teabesse. 

4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et teha 

asjakohased ja põhjendatud kohandused 

liikmesriikidele kasutamiseks ettenähtud 

näitajate loetellu, ning vajaduse korral 

II lisa muutmiseks, et anda Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule paremat 

kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet 

tulemuslikkuse ja tulemuste kohta seatud 

eesmärkide saavutamisel. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon annab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule 

usaldusväärset teavet kasutatud 

tulemuslikkusandmete kvaliteedi kohta. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 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, hõlmates 

poliitikaeesmärkide 1–4 asjakohaseid osi. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ERFist toetatakse ka Euroopa linnaarengu 

algatust, mida rakendab komisjon otseselt 

ja kaudselt hallatavate vahendite abil. 

ERFist toetatakse ka Euroopa linnaarengu 

algatust. 

Selgitus 

Linnade tegevuskava kuulub liikmesriikide ainupädevusse ja tagada tuleb subsidiaarsuse 

põhimõtte järgimine. 

 


