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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Mitmes liikmesriigis on toimunud 

ja toimuvad jätkuvad 

kohandamisprotsessid varasemalt tekkinud 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

korrigeerimiseks ning paljud seisavad 

silmitsi madala potentsiaalse kasvu 

probleemiga. Majanduse jätkusuutlikuks 

taastamiseks, kohandamisvõime 

tugevdamise eesmärgil kasvupotentsiaali 

vallandamiseks ning lähenemisprotsessi 

toetamiseks on liit ühe oma poliitilise 

prioriteetina nimetanud 

struktuurireformide rakendamist. 

(3) Mitmes liikmesriigis on toimunud 

ja toimuvad jätkuvad 

kohandamisprotsessid varasemalt tekkinud 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

korrigeerimiseks ning paljud seisavad 

silmitsi madala potentsiaalse kasvu ja 

kõrge töötuse määra probleemiga. 

Jätkusuutliku majanduskasvu 

saavutamiseks vajalike tingimuste 

loomiseks, kohandamisvõime tugevdamise 

eesmärgil kasvupotentsiaali 

vallandamiseks ning lähenemisprotsessi 

toetamiseks ja investeerimise 

suurendamiseks on liit ühe oma poliitilise 

prioriteedina nimetanud majanduskasvu 

soodustavate struktuurireformide 

rakendamise vajadust. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Reformid on olemuselt keerukad 

protsessid, mille puhul on tarvis tervet väga 

spetsiifiliste teadmiste ja oskuste ahelat. 

Struktuurireformide elluviimine on mitmes 

avaliku poliitika valdkonnas keerukas, sest 

nende kasu avaldub sageli hiljem. Seetõttu 

on varajane ja tõhus kavandamine ja 

rakendamine tähtis nii kriisist tabatud kui 

ka struktuurselt nõrga majandusega 

(4) Reformid on olemuselt keerukad 

protsessid, mille puhul on tarvis tervet väga 

spetsiifiliste teadmiste ja oskuste ahelat 

ning pikaajalist nägemust. Jätkusuutlike 

struktuurireformide elluviimine on mitmes 

avaliku poliitika valdkonnas keerukas, sest 

nende kasu avaldub sageli hiljem ja pärast 

jätkuvaid jõupingutusi, mistõttu tuleb 

võtta meetmeid, et pärssida lühiajalise 
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riikides. Sellega seoses on viimastel 

aastatel liidu poolt tehnilise abi kujul antav 

toetus mänginud olulist rolli Kreeka ja 

Küprose majanduse kohandamise 

toetamisel. 

perspektiiviga poliitika kujundamist. 

Eelkõige on tähtis varajane ja tõhus 

kavandamine ja rakendamine, sealhulgas 

kriisist tabatud või struktuurselt nõrga 

majandusega riikides. Sellega seoses on 

viimastel aastatel liidu poolt tehnilise abi 

kujul antav toetus mänginud olulist rolli 

Kreeka ja Küprose majanduse 

kohandamise toetamisel, ja võib olla 

kasulikuks eeskujuks struktuurireformi 

toetavale programmile. 

Struktuurireformide elluviimise eest 

vastutuse võtmine ja poliitiline tahe 

liikmesriikides, sealhulgas kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ning vajaduse 

korral sotsiaalpartnerite seas, on oluline 

tingimus programmi edukaks 

läbiviimiseks. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Liikmesriigid võivad saada toetust 

selliste probleemide lahendamiseks, mis 

seonduvad struktuurireformide 

kavandamise ja rakendamisega. Need 

probleemid võivad sõltuda erinevatest 

teguritest, sealhulgas piiratud haldus- või 

institutsioonilisest suutlikkusest ning liidu 

õigusaktide puudulikust kohaldamisest ja 

rakendamisest. 

(5) Liikmesriigid võivad saada toetust 

selliste probleemide lahendamiseks, mis 

seonduvad majanduskasvu soodustavate 

struktuurireformide kavandamise ja 

rakendamisega. Need probleemid võivad 

sõltuda erinevatest teguritest, sealhulgas 

reformide ebapiisavast kavandamisest, 
piiratud haldus- või institutsioonilisest 

suutlikkusest ning liidu õigusaktide 

puudulikust kohaldamisest ja 

rakendamisest. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(6) Liidul on pikaajalised kogemused 

liikmesriikide valitsusasutuste ja 

liikmesriikide muude ametiasutuste 

sihipärase toetamise vallas seoses 

suutlikkuse suurendamise ja sarnaste 

meetmetega teatavates sektorites (nt 

maksundus, toll, toetus väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele) ning 

seoses ühtekuuluvuspoliitika 

rakendamisega. Liidu saadud kogemust 

seoses liikmesriikide ametiasutuste 

abistamisega reformide elluviimisel tuleks 

kasutada, et suurendada liidu suutlikkust 
liikmesriikide toetamisel. Majanduskasvu 

soodustavaid reforme ellu viivatele ning 

sellega seoses liidult abi taotlevatele 

liikmesriikidele toetuse andmiseks on 

tõepoolest vaja terviklike ja sidusaid 

meetmeid. 

(6) Liidul on pikaajalised kogemused 

liikmesriikide valitsusasutuste ja 

liikmesriikide muude ametiasutuste 

sihipärase toetamise vallas seoses 

suutlikkuse suurendamise ja sarnaste 

meetmetega teatavates sektorites (nt 

maksundus, toll, toetus väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele) ning 

seoses ühtekuuluvuspoliitika 

rakendamisega. Liidu institutsioonide 

poliitikaalane kogemus ja suutlikkus 

peaks olema aluseks terviklike ja sidusate 

meetmete võtmisel nende liikmesriikide 

toetamiseks, kes viivad ellu 
majanduskasvu soodustavaid reforme ning 

taotlevad sellega seoses liidult abi. 

Seetõttu tuleks võtta kasutusele 

integreeritud ja sektoriülene 

lähenemisviis, et tagada poliitilise 

maastiku sidusus. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 

nr 19/2015 „Kreekale tehnilise abi 

andmise parandamiseks tuleb tulemustele 

rohkem tähelepanu pöörata“ sisaldab 

kasulikke soovitusi komisjoni poolt 

tehnilise abi andmise kohta 

liikmesriikidele, mida tuleks võtta arvesse 

struktuurireformi tugiprogrammi raames 

antava toetuse rakendamisel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Jõupingutusi majanduskasvu 

suurendavate struktuurireformide 
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elluviimiseks tuleb otsustavalt jätkata, et 

tagada selliste reformide tõhusus ja 

kasutada ära selles vallas tehtud 

edusammud. 

 

 

 

Muudatusettepanek  7 

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 

kavandada ja rakendada majanduskasvu 

toetavaid haldus- ja struktuurireforme, 

sealhulgas liidu fondide tõhusa ja 

tulemusliku kasutamise toetamise teel. 

Programm kujutab endast olulist 

lisatoetust selliste reformide paremale ja 

kiiremale elluviimisele, mille eesmärk on 

toetada ühiste eesmärkide poole liikumist 

seoses lähenemise, majanduse elavdamise, 

töökohtade loomise, Euroopa 

ühtekuuluvuse, konkurentsivõime ja 

tootlikkuse edendamise ning 

reaalmajandusse investeerimise 

stimuleerimisega. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Komisjon peaks liikmesriigi 

taotlusel andma kõnealuse programmi 

raames toetust sellistes valdkondades nagu 

eelarve ja maksustamine, avalik teenistus, 

institutsioonilised ja haldusreformid, 

(8) Komisjon peaks liikmesriigi 

taotlusel andma kõnealuse programmi 

raames toetust sellistes valdkondades nagu 

eelarve ja maksustamine, avalik teenistus, 

institutsioonilised ja haldusreformid, 
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kohtusüsteem, pettus-, korruptsiooni- ja 

rahapesuvastane võitlus, 

ettevõtluskeskkond, erasektori areng, 

investeeringud, konkurents, riigihanked, 

erastamisprotsessid, 

rahastamisvõimalused, investeeringud, 

kaubandus, säästev areng, innovatsioon, 

haridus ja koolitus, tööhõivepoliitika, 

rahvatervis, varjupaiga- ja rändepoliitika, 

põllumajandus ja maaelu areng ning 

finantssektori poliitika. 

kohtusüsteem, pettus-, korruptsiooni- ja 

rahapesuvastane võitlus, 

ettevõtluskeskkond, erasektori areng, 

investeeringud, konkurents, riigihanked, 

riigi osalemine ettevõtetes, 

rahastamisvõimalused, investeeringud, 

kaubandus, säästev areng, innovatsioon, 

haridus ja koolitus, tööhõivepoliitika, 

rahvatervis, varjupaiga- ja rändepoliitika, 

põllumajandus ja maaelu areng ning 

finantssektori poliitika. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik taotleda komisjonilt programmi 

alusel toetust seoses reformide 

elluviimisega majanduse juhtimise 

protsesside raames, eelkõige Euroopa 

poolaasta raames esitatavate riigipõhiste 

soovituste puhul, seoses liidu õiguse 

rakendamise meetmetega ning ka seoses 

makromajanduslike 

kohandamisprogrammide rakendamisega. 

Samuti peaks neil olema võimalik taotleda 

toetust seoses endi algatatud reformidega 

jätkusuutliku investeerimise, 

majanduskasvu ja töökohtade loomise 

saavutamiseks. 

(9) Liikmesriikidel peaks olema 

võimalik taotleda komisjonilt programmi 

alusel toetust seoses reformide 

kavandamise ja elluviimisega majanduse 

juhtimise protsesside raames, eelkõige 

selleks, et parandada Euroopa poolaasta 

raames esitatavate riigipõhiste soovituste 

rakendamist, seoses liidu õiguse 

nõuetekohase rakendamise meetmetega 

ning ka seoses makromajanduslike 

kohandamisprogrammide rakendamisega. 

Samuti peaks neil olema võimalik taotleda 

toetust seoses endi algatatud reformidega 

jätkusuutliku investeerimise 

saavutamiseks, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise, konkurentsivõime ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse 

tõhustamiseks. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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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 

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. 

(10) Taotluse esitanud liikmesriigiga 

muu hulgas Euroopa poolaasta raames 

peetud dialoogi järel peaks komisjon 

analüüsima taotlust, võttes arvesse 

läbipaistvuse, subsidiaarsuse, 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 toetuse. Tihedas 

koostöös asjaomase liikmesriigiga peaks 

komisjon ka tegema kindlaks tõhusaks 

toetuseks prioriteetsed meetmed, võetavate 

toetusmeetmete liigi ja ulatuse ning 

rahalise toetuse üldsumma, võttes arvesse 

liidu fondidest või muudest liidu 

programmidest rahastatavaid 

käimasolevaid tegevusi ja meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Komisjon peaks saama toetust 

saada sooviva liikmesriigi nõusolekul 

korraldada toetuse andmist koostöös 

rahvusvaheliste organisatsioonidega või 

teiste liikmesriikidega, kes võivad 

nõustuda saama reformipartneriteks. 

Toetust saada sooviv liikmesriik peaks 

saama konkreetse toetusvaldkonna või 

konkreetsete toetusvaldkondade puhul 

luua partnerluse ühe või mitme 

liikmesriigiga, kes oleksid 

reformipartnerid, et aidata koostada 

strateegia, reformi tegevuskavad, luua 

tugiteenust või jälgida strateegiate ja 

projektide elluviimist. Kuigi toetust saada 

sooviv liikmesriik vastutab reformide 
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elluviimise eest, peaksid reformipartnerid 

või teised toetust pakkuvad liikmesriigid 

saama aidata kaasa programmi edukale 

rakendamisele. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 

läbivaatamine”1 ja „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve”2 

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 

ekspertide mobiliseerimiseks. 

(11) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 

läbivaatamine”1 ja „Euroopa 2020. aasta 

strateegia aluseks olev eelarve”2 

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 kodanike usaldust Euroopa 

projekti vastu ja edendada koostööd 

komisjoniga ja liikmesriikide vahel. Lisaks 

on liidul liikmesriikidest paremad 

võimalused luua platvorm partnerite heade 

tavade levitamiseks ja jagamiseks ja ka 

ekspertide mobiliseerimiseks, et 

ettepanekuid oleks võimalik kohandada 

taotleva liikmesriigi konkreetse 

olukorraga. 

__________________ __________________ 
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1 COM(2010) 700, 19. oktoober 2010. 1 COM(2010) 700, 19. oktoober 2010. 

2COM(2011) 500 final, 29. juuni 2011. 2 COM(2011) 500 final, 29. juuni 2011. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Kuna liikmesriigid üksi ei suuda 

üksi piisavalt saavutada käesoleva määruse 

eesmärki toetada liikmesriikide 

institutsionaalseid, haldus- ja 

struktuurireforme, osutades liikmesriikide 

ametiasutustele abi meetmetes, mis on 

suunatud institutsioonide, juhtimise, 

halduse ning majandus- ja 

sotsiaalvaldkonna reformimisele, 

sealhulgas liidu fondide tõhusa ja 

tulemusliku kasutamise toetamise teel, kuid 

oma ulatuse ja mõju tõttu on seda parem 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale, kuna 

toetuse ulatuses lepitakse kokku asjaomase 

liikmesriigiga. 

(23) Kuna liikmesriigid üksi ei suuda 

üksi piisavalt saavutada käesoleva määruse 

eesmärki toetada liikmesriikide 

institutsionaalseid, haldus- ja 

struktuurireforme, osutades liikmesriikide 

ametiasutustele abi meetmetes, mis on 

suunatud institutsioonide, riigi, piirkonna 

ja kohaliku tasandi territoriaalse 

juhtimisstruktuuri, halduse ning 

majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

reformimisele, sealhulgas liidu fondide 

tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 

teel, kuid oma ulatuse ja mõju tõttu on seda 

parem saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale, kuna 

toetuse ulatuses lepitakse kokku asjaomase 

liikmesriigiga. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõisted Mõisted ja põhimõtted 

 

Muudatusettepanek  15 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 

mõisteid ja põhimõtteid: 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. „abisaaja liikmesriik” – liikmesriik, 

kes saab käesoleva programmi raames 

liidult abi; 

1. „abisaaja liikmesriik“ – liikmesriik, 

kes taotleb ja saab käesoleva programmi 

raames liidult abi; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) piiri- või liiduülest mõju 

avaldavatele siseriiklikele probleemidele 

lahenduste väljatöötamine ja 

kasutuselevõtt; 

(a) sellistele siseriiklikele 

probleemidele lahenduste väljatöötamine 

ja kasutuselevõtt, mis tulenevad piiri- või 

liiduülestest probleemidest või avaldavad 

piiri- või liiduülestele probleemidele mõju, 

ja mis aitavad kaasa sotsiaalsele ja 

majanduslikule ühtekuuluvusele; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) panus liidu õiguse järjepidevasse ja 

ühtsesse rakendamisse; 

(c) panus liidu õiguse ja poliitika 

järjepidevasse ja ühtsesse rakendamisse; 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi üldeesmärk on anda panus 

institutsionaalsetesse, haldus- ja 

struktuurireformidesse liikmesriikides, 

osutades liikmesriigi ametiasutustele abi 

meetmetes, mis on suunatud 

institutsioonide, juhtimise, halduse ning 

majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

reformimisele eesmärgiga parandada 

konkurentsivõimet, majanduskasvu, 

tööhõivet ja investeerimist, eelkõige 

majandusjuhtimise protsesside raames, 

sealhulgas liidu fondide tõhusa ja 

tulemusliku kasutamise toetamise teel. 

Programmi üldeesmärk on anda panus 

institutsionaalsetesse, halduslikesse ja 

majanduskasvu soodustavatesse 

struktuurireformidesse liikmesriikides, 

osutades riiklikele ning vajaduse korral 

piirkondlikele ja kohalikele 
ametiasutustele abi meetmetes, mis on 

suunatud institutsioonide, juhtimise, 

halduse reformimisele ning tugevdamisele 

või loomisele vastusena majandus- ja 

sotsiaalvaldkonna probleemidele 

eesmärgiga parandada ühtekuuluvust, 

konkurentsivõimet, tootlikkust, 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

kvaliteetsete töökohtade loomist ja 

investeerimist, sealhulgas liidu fondide 

tõhusa ja tulemusliku kasutamise toetamise 

teel. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artiklis 4 sätestatud üldeesmärgi 

saavutamiseks on programmil järgmised 

erieesmärgid: 

1. Artiklis 4 sätestatud üldeesmärgi 

saavutamiseks on programmil järgmised 

erieesmärgid, mille saavutamisel teevad 

abisaajad liikmesriigid tihedat koostööd: 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) toetada liikmesriigi ametiasutuste 

algatusi nende reformide väljatöötamisel 

vastavalt prioriteetidele, võttes arvesse 

esialgseid tingimusi ja eeldatavat 

sotsiaalmajanduslikku mõju; 

(a) toetada liikmesriigi ametiasutuste 

algatusi nende jätkusuutlike reformide 

väljatöötamisel ja rakendamisel vastavalt 

prioriteetidele ja subsidiaarsuse 

põhimõttele, võttes arvesse esialgseid 

tingimusi ja eeldatavat 

sotsiaalmajanduslikku mõju; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) aidata liikmesriigi ametiasutustel 

parandada oma suutlikkust reformipoliitika 

ja strateegiate kavandamisel, 

väljatöötamisel ja rakendamisel ning 

tagada tervikliku lähenemisviisi abil 

eesmärkide ja vahendite ühtsus eri 

valdkondades; 

(b) aidata liikmesriigi ametiasutustel 

parandada oma suutlikkust reformipoliitika 

ja strateegiate kavandamisel ja 

sõnastamisel, väljatöötamisel ja 

rakendamisel ning tagada tervikliku 

lähenemisviisi abil eesmärkide ja vahendite 

ühtsus eri valdkondades; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) toetada liikmesriigi ametiasutuste 

jõupingutusi asjakohaste protsesside ja 

meetodite kindlaksmääramisel ja 

rakendamisel, võttes arvesse häid tavasid ja 

teiste samas olukorras olnud riikide saadud 

õppetunde; 

(c) toetada liikmesriigi ametiasutuste 

jõupingutusi asjakohaste protsesside ja 

meetodite kavandamisel ja rakendamisel, 

võttes arvesse häid tavasid ja teiste samas 

olukorras olnud riikide saadud õppetunde; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 



 

PE585.572v03-00 14/21 AD\1110596ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) aidata liikmesriigi ametiasutustel 

suurendada personalijuhtimise tõhusust ja 

tulemuslikkust, määrates vajaduse korral 

kindlaks selged vastutusalad ning 

parandades ametialaseid teadmisi ja oskusi. 

(d) aidata liikmesriigi ametiasutustel 

suurendada sotsiaaldialoogi ja 

personalijuhtimise tõhusust ja 

tulemuslikkust, määrates vajaduse korral 

kindlaks selged vastutusalad ning 

parandades ametialaseid teadmisi ja oskusi. 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nende eesmärkide saavutamisel tehakse 

tihedat koostööd abisaajate 

liikmesriikidega. 

välja jäetud 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 esitatud erieesmärgid 

osutavad konkurentsivõime, 

majanduskasvu, tööhõive ja 

investeerimisega seotud 

poliitikavaldkondadele, eelkõige 

alljärgnevale: 

2. Lõikes 1 esitatud erieesmärgid 

osutavad ühtekuuluvuse, 

konkurentsivõime, innovatsiooni, 

jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja 

investeerimisega seotud 

poliitikavaldkondadele, eelkõige 

alljärgnevale: 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) institutsionaalne reform ning (b) institutsionaalne reform ning 
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avaliku halduse tõhus ja teenusekeskne 

toimimine, õigusriigi põhimõtete 

tulemuslik järgimine, kohtusüsteemi 

reform ning pettuste-, korruptsiooni- ja 

rahapesuvastase võitluse tugevdamine; 

avaliku halduse tõhus ja teenusekeskne 

toimimine, õigusriigi põhimõtete 

tulemuslik järgimine, sealhulgas liidu 

õiguse ja poliitika nõuetekohane 

kohaldamine, kohtusüsteemi reform ning 

pettuste-, korruptsiooni- ja rahapesuvastase 

võitluse tugevdamine; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) ettevõtluskeskkond, erasektori 

arendus, investeerimine, 

erastamisprotsessid, kaubandus ja 

välismaised otseinvesteeringud, konkurents 

ja riigihanked, säästev valdkondlik areng 

ning innovatsiooni toetamine; 

(c) ettevõtluskeskkond, erasektori 

arendus, investeerimine, riigi osalemine 

ettevõtetes, kaubandus ja välismaised 

otseinvesteeringud, konkurents ja 

riigihanked, säästev valdkondlik areng ning 

innovatsiooni toetamine; 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) põllumajandussektori ja 

maapiirkondade säästva arengu poliitika; 

(e) poliitika, millega rakendatakse 

kliimameetmeid, edendatakse 

energiatõhusust, saavutatakse 

energiavarustuse mitmekesistamine ning 

lõpetatakse liikmesriikide ja piirkondade 

energiasüsteemi(de) eraldatus, samuti 

põllumajandussektori ja maapiirkondade 

säästva arengu poliitika; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt f 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) finantssektori poliitika ja 

rahastamisvõimalused. 

(f) finantssektori poliitika, sealhulgas 

finantskirjaoskuse, finantsstabiilsuse, 

rahastamisvõimaluste ja majandusele 

laenu andmise edendamine; andmete ja 

statistika koostamine, pakkumine ja 

kvaliteedijärelevalve; ning maksudest 

kõrvalehoidumist tõkestav poliitika. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi raames toetust sooviv 

liikmesriik esitab komisjonile 

toetusetaotluse, nimetades 

poliitikavaldkonnad ja prioriteedid, mis 

kuuluvad artikli 5 lõike 2 kohaselt 

programmi kohaldamisalasse. Taotlus 

esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. 

oktoobriks. 

1. Programmi raames tehnilist toetust 

sooviv liikmesriik esitab komisjonile 

tehnilise toetuse taotluse, nimetades 

poliitikavaldkonnad ja prioriteedid, mis 

kuuluvad artikli 5 lõike 2 kohaselt 

programmi kohaldamisalasse. Taotlus 

esitatakse hiljemalt iga kalendriaasta 31. 

oktoobriks. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Võttes arvesse läbipaistvuse, võrdse 

kohtlemise ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtteid analüüsib 

komisjon pärast liikmesriigiga muu hulgas 

Euroopa poolaasta raames peetud dialoogi, 

lõikes 1 osutatud toetusetaotlust tuvastatud 

probleemide kiireloomulisuse, ulatuse ja 

raskuse, asjaomaste poliitikavaldkondade 

toetusvajaduste, sotsiaalmajanduslike 

näitajate analüüsi ning liikmesriigi üldise 

haldussuutlikkuse põhjal. Võttes arvesse 

liidu fondidest või muudest liidu 

2. Võttes arvesse läbipaistvuse, võrdse 

kohtlemise, subsidiaarsuse, 

sotsiaalpartnerite austamise ja 

usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid 

analüüsib komisjon pärast liikmesriigiga 

muu hulgas Euroopa poolaasta raames 

peetud dialoogi, lõikes 1 osutatud 

toetusetaotlust tuvastatud probleemide 

kiireloomulisuse, ulatuse ja raskuse, 

asjaomaste poliitikavaldkondade 

toetusvajaduste, sotsiaalmajanduslike 

näitajate analüüsi ning liikmesriigi üldise 
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programmidest rahastatavaid 

käimasolevaid tegevusi ja meetmeid, teeb 

komisjon tihedas koostöös asjaomaste 

liikmesriikidega kindlaks prioriteetsed 

toetusvaldkonnad, võetavate 

toetusmeetmete ulatuse ja rahalise toetuse 

üldsumma. 

haldussuutlikkuse põhjal. Võttes arvesse 

liidu fondidest või muudest liidu 

programmidest, eriti Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondidest ning Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondist 

(EFSI) rahastatavaid käimasolevaid 

tegevusi ja meetmeid, teeb komisjon 

tihedas koostöös asjaomaste 

liikmesriikidega kindlaks prioriteetsed 

meetmed tulemuslikuks toetuseks, eriti 

asjaomaste liikmesriikide eesmärgid, mis 

põhinevad käesoleva määruse artiklil 5, 

ajakava, võetavate toetusmeetmete ulatuse 

ja rahalise toetuse hinnangulise 

üldsumma. 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.  Toetusetaotluse võib esitada seoses 

alljärgnevaga: 

3.  Toetusetaotluse võib esitada seoses 

alljärgnevaga: 

(a) reformide elluviimine majanduse 

juhtimise protsesside, eelkõige Euroopa 

poolaasta raames esitatud asjakohaste 

riigipõhiste soovituste või liidu õiguse 

rakendamisega seotud asjakohaste 

meetmete kaudu; 

(a) liikmesriikide endi algatatud 

jätkusuutlike reformide elluviimine, et 

saavutada eelkõige majanduskasv ning 

töökohtade loomine; 

(b)  makromajanduslike 

kohandamisprogrammide käivitamine 

liikmesriikides, kes saavad kehtivate 

õigusaktide alusel liidult finantsabi, 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 472/201323 kohaselt 

euroala liikmesriikides ja komisjoni 

määruse (EÜ) nr 332/200224 kohaselt 

euroalasse mittekuuluvates liikmesriikides;  

(b)  makromajanduslike 

kohandamisprogrammide käivitamine 

liikmesriikides, kes saavad kehtivate 

õigusaktide alusel liidult finantsabi, 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 472/201323 kohaselt 

euroala liikmesriikides ja komisjoni 

määruse (EÜ) nr 332/200224 kohaselt 

euroalasse mittekuuluvates liikmesriikides; 

(c) liikmesriikide endi algatatud 

reformide elluviimine, et saavutada 

eelkõige jätkusuutlik investeerimine, 

majanduskasv ja töökohtade loomine. 

(c) jätkusuutlike reformide 

elluviimine majanduse juhtimise 

protsesside, eelkõige Euroopa poolaasta 

raames esitatud asjakohaste riigipõhiste 

soovituste või liidu õiguse rakendamisega 

seotud asjakohaste meetmete kaudu; 
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_____________ ________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 472/2013, 21. mai 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).  

23 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).  

24 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).  

24 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). 

(Komisjoni teksti punktidest a ja c on parlamendi muudatusettepanekus saanud punktid c ja a. 

Mõlemat punkti on muudetud.) 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Toetuse korraldamine Tehnilise toetuse korraldamine 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib abisaajatele 

liikmesriikidele kavandatud toetuse 

kindlaks määrata koostöös teiste 

liikmesriikide või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

1. Komisjon võib abisaajatele 

liikmesriikidele kavandatud tehnilise 

toetuse kindlaks määrata koostöös teiste 

liikmesriikide või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Abisaaja liikmesriik võib koostöös 

komisjoniga sõlmida partnerluse ühe või 

mitme teise liikmesriigiga, kes tegutsevad 

konkreetsetes reformivaldkondades 

reformipartneritena. Reformipartner aitab 

koostöös komisjoniga koostada strateegia, 

reformi tegevuskavad, luua kvaliteetse 

tugiteenuse või jälgida strateegiate ja 

projektide elluviimist. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Lisaks artiklis 9 sätestatud 

rahastamispaketile võib programmi 

rahastada liikmesriikide täiendava rahalise 

osaluse kaudu. 

1. Lisaks artiklis 9 sätestatud 

rahastamispaketile võib programmi 

rahastada liikmesriikide täiendava 

vabatahtliku rahalise osaluse kaudu. 

 

Muudatusettepanek  38 

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 annab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule iga aasta 

programmi rakendamise kohta aru ning 

esitab järelhindamise aruande hiljemalt 

2021. aasta detsembri lõpuks. 

Aastaaruanne sisaldab teavet programmi 

eesmärkide saavutamise, kõigi 

liikmesriikidele toetuse andmise või sellest 

keeldumise otsuste põhjendust, teavet 

rahaliste vahendite kasutamise tõhususe 

ja programmi Euroopa lisaväärtuse kohta 

ning hinnangut selle kohta, kas 

rahastamist programmiga hõlmatud 

valdkondades tuleks kohandada või 

pikendada ka pärast 2020. aastat. Ühtlasi 
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käsitletakse aruandes kõigi eesmärkide ja 

meetmete jätkuvat asjakohasust. 

Järelhindamise aruanne peab sisaldama 

teavet programmi pikaajalise mõju kohta. 

 

Muudatusettepanek  39 

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 meetmete 

jätkuvat asjakohasust. Järelhindamise 

aruanne peab sisaldama teavet 

programmi pikaajalise mõju kohta. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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