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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Et saavutada liidu eesmärke, nagu 

on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 3, on liikmesriigid kohustatud 

käsitama oma majanduspoliitikat kui 

ühise huvi küsimust ning seda 

liidusiseselt kooskõlastama. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus -1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1 a) Liidu poliitika, meetmete ja 

vahendite eesmärk on edendada 

majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus -1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1 b) Liit peab oma poliitika ja tegevuse 

määratlemisel ja rakendamisel võtma 

muu hulgas Euroopa sotsiaalõiguste 

samba rakendamise kaudu arvesse 

nõudeid, mis on seotud kõrge tööhõive 

taseme edendamise, piisava sotsiaalse 

kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse 

vastase võitluse ning hariduse, koolituse 

ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus -1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1 c) Liit peab liikmesriikide taotlusel 

aitama neil parandada oma 

haldussuutlikkust liidu õiguse 

rakendamisel. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Struktuurireformi tugiprogramm 

(edaspidi „programm“) loodi, et parandada 

liikmesriikide võimet ette valmistada ja 

rakendada jätkusuutlikku majanduskasvu 

tagavaid haldus- ja struktuurireforme, 

sealhulgas toetades liidu fondide tõhusat ja 

tulemuslikku kasutamist. Komisjon annab 

programmi raames toetust liikmesriikide 

taotluse alusel ja toetus võib katta väga 

erinevaid poliitikavaldkondi. Tugeval 

majandus- ja sotsiaalsel struktuuril 

põhinevate vastupidavate majanduste 

loomine, mis võimaldab liikmesriikidel 

tõhusalt panna vastu šokkidele ja kiiresti 

neist taastuda, toetab majanduslikku ja 

sotsiaalset ühtekuuluvust. 

Institutsionaalsed, haldus- ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu tagavad 

struktuurireformid on sellise arengu 

saavutamiseks õige viis. 

(1) Struktuurireformi tugiprogrammi 

(edaspidi „programm“) eesmärk on 

parandada liikmesriikide võimet ette 

valmistada ja rakendada majandus- ja 

haldusreforme, et edendada kindlat ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu, 

kvaliteetsete töökohtade loomist, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 

ja lähenemist, konkurentsivõimet, 

tootlikkust ning ühist heaolu ja suuremat 

vastupanuvõimet kriisidele, sealhulgas 

toetades liidu fondide tõhusat ja 

tulemuslikku kasutamist. Komisjon annab 

programmi raames toetust liikmesriikide 

taotluse alusel ja toetus võib katta väga 

erinevaid poliitikavaldkondi kooskõlas 

riiklike reformikavadega. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Struktuurireformide edukas 

rakendamine nõuab poliitilist tahet, 

otsusekindlust, tõhusat ja tulemuslikku 

avalikku haldust ning kõikide 

ühiskonnarühmade toetust. Seepärast on 

oluline, et struktuurireformide toetuseks 

kaasataks majandus- ja sotsiaalpartnereid 

ja teisi asjaomaseid sidusrühmi ning et 

neil oleks ka riikide ja vajaduse korral 

piirkondlike parlamentide kaudu saadud 

demokraatlik toetus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Eelistada tuleks meetmeid, millel 

on sünergiline toime muudele sektoritele 

ning mille eesmärk on muu hulgas 

saavutada liidus suur ja pikaajaline 

majanduskasv, majanduse elavnemine ja 

lähenemine, võidelda maksupettuste, 

maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise vastu, edendada 

kvaliteetsemaid tööhõivevõimalusi ja 

rakendada sotsiaalpoliitikat. Kõnealused 

struktuurireformid peaksid olema 

kooskõlas ja seotud Euroopa poolaasta 

eesmärkidega ja riigipõhiste soovituste 

rakendamisega liikmesriikides. 

Struktuurireformid peaksid hõlmama 

liidu õigusaktide nõuetekohast ja 

õigeaegset ülevõtmist ja rakendamist, 

kuna nende õigusaktide laitmatu 

toimimine on majandusliku lähenemise 

saavutamiseks hädavajalik. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 119 lõikele 2 on Euroopa 

Liidu rahaühik euro. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liikmesriikide huvi programmi 

vastu on kasvanud ja ületab algseid 

prognoose: 2017. aasta tsükli jooksul ületas 

komisjoni saadud taotluste hinnanguline 

väärtus oluliselt kõnealuse aasta eraldisi. 

2018. aasta tsükli jooksul ületas saadud 

taotluste hinnanguline väärtus kõnealuseks 

aastaks kavandatud rahalisi vahendeid viis 

korda. Toetust on programmi alusel 

taotlenud kõik liikmesriigid ja taotlused 

jagunevad programmi kõigi 

poliitikavaldkondade vahel. 

(2) Liikmesriikide huvi programmi 

vastu on kasvanud ja ületab algseid 

prognoose: 2017. aasta tsükli jooksul ületas 

komisjoni saadud taotluste hinnanguline 

väärtus oluliselt kõnealuse aasta eraldisi 

ning seetõttu jäid mitmed 

rahastamistaotlused rahuldamata. 2018. 

aasta tsükli jooksul ületas saadud taotluste 

hinnanguline väärtus kõnealuseks aastaks 

kavandatud rahalisi vahendeid viis korda. 

Toetust on programmi alusel taotlenud 

kõik liikmesriigid ja taotlused jagunevad 

programmi kõigi poliitikavaldkondade 

vahel. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Programmi tulemuste esitust ja 

läbipaistvust tuleks parandada, tehes 

ülevaate igas liikmesriigis rakendatud 

reformidest internetis avalikult 

kättesaadavaks, et tagada liikmesriikide 

seas teadmiste, kogemuste ja parimate 

tavade vahetamine. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Majandusliku ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamine 

struktuurireformide toetamise teel on 

oluline, et edukalt osaleda majandus- ja 

rahaliidus. Liikmesriikide jaoks, kelle 

rahaühik ei ole euro, on see euroalaga 

ühinemise ettevalmistamisel eriti oluline. 

(3) Majandusliku ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamine, muu hulgas 

sotsiaalselt tasakaalustatud, keskkonda 

säästvate ja majanduskasvu soodustavate 
struktuurireformide toetamise teel on 

oluline, et edukalt osaleda majandus- ja 

rahaliidus ning tagada selle pikaajaline 

stabiilsus ja heaolu. Liikmesriikide jaoks, 

kelle rahaühik ei ole euro, on see euroalaga 

ühinemise ettevalmistamisel eriti oluline. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Seepärast on asjakohane rõhutada 

programmi üldeesmärgi all – nimelt toetuse 

raames tegeleda majandus- ja 

sotsiaalprobleemidega – et ühtekuuluvuse, 

konkurentsivõime, tootlikkuse, 

jätkusuutliku kasvu ja töökohtade loomise 

edendamine peaks aitama tulevaseks 

euroalas osalemiseks valmistuda ka nendel 

liikmesriikidel, kelle rahaühik ei ole euro. 

(4) Seepärast on asjakohane rõhutada 

programmi üldeesmärgi all – nimelt toetuse 

raames tegeleda majandus- ja 

sotsiaalprobleemidega – et ühtekuuluvuse, 

konkurentsivõime, tootlikkuse, 

jätkusuutliku kasvu ja kvaliteetsete 

töökohtade loomise edendamine peaks 

aitama tulevaseks euroalas osalemiseks 

valmistuda ka nendel liikmesriikidel, kelle 

rahaühik ei ole euro. Kõnealuse 

üldeesmärgi vajalik osa on ka põhjalik 

järelhindamine, mille käigus selgitatakse 

välja, kuidas programm on aidanud 

liikmesriikides struktuurireforme läbi 

viia. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 



 

PE622.207v02-00 8/12 AD\1156561ET.docx 

ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Samuti tuleb märkida, et 

programmi meetmete ja tegevustega võib 

toetada reforme, mis võivad aidata euroga 

ühineda soovivatel liikmesriikidel 

valmistuda euroala liikmeks saama. 

(5) Samuti tuleb märkida, et 

programmi meetmete ja tegevustega võib 

toetada reforme, mis võivad aidata euroga 

ühineda soovivatel liikmesriikidel, kelle 

suhtes kehtib majandus- ja rahaliidu 

kolmandas etapis osalemise puhul erand, 
valmistuda euroala liikmeks saama. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Et võtta arvesse liikmesriikide 

kasvavat nõudlust toetuse järele, ja võttes 

arvesse vajadust toetada struktuurireforme 

liikmesriikides, kelle rahaühik ei ole euro, 

on vaja suurendada rahalisi eraldisi 

programmile tasemeni, mis võimaldab 

liidul anda toetust taotlevate liikmesriikide 

vajadustele vastavalt. 

(6) Et võtta arvesse liikmesriikide 

kasvavat nõudlust toetuse järele, ja võttes 

arvesse vajadust toetada struktuurireforme 

liikmesriikides, kelle rahaühik ei ole euro, 

on vaja suurendada rahalisi eraldisi 

programmile tasemeni, mis võimaldab 

liidul anda toetust taotlevate liikmesriikide 

vajadustele vastavalt. Selline vahendite 

suurendamine ei tohiks toimuda 

olemasolevate Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahendite 

ümberpaigutamise teel, vaid erivahendite 

kasutuselevõtmise teel, mis on ette nähtud 

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrusega (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020. Liikmesriigid ei peaks olema 

sunnitud programmi rahastamise 

puudujääkide katmiseks kandma üle 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide riiklikke ja 

piirkondlikke eraldisi. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Et toetust anda võimalikult väikese 

hilinemisega, peaks komisjon saama 

kasutada osa rahastamispaketist, et katta ka 

selliste tegevuste kulud, mis toetavad 

programmi, nt kulutused seoses 

konkreetsete projektide kohapealse 

kvaliteedikontrolli ja seirega. 

(7) Et toetust anda võimalikult väikese 

hilinemisega, peaks komisjon saama 

kasutada osa rahastamispaketist, et katta ka 

selliste tegevuste kulud, mis toetavad 

programmi, nt kulutused seoses 

konkreetsete projektide kohapealse 

kvaliteedikontrolli, seire ja hindamisega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2017/825 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi üldeesmärk on anda panus 

institutsioonilistesse, haldusalastesse ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu 

tagavatesse struktuurireformidesse 

liikmesriikides ning osutada liikmesriigi 

ametiasutustele abi meetmete puhul, mis 

on suunatud institutsioonide, juhtimise, 

avaliku halduse ning majandus- ja 

sotsiaalvaldkonna reformimisele ja 

tugevdamisele vastuseks majanduslikele ja 

sotsiaalsetele probleemidele, et parandada 

ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, 

tootlikkust, jätkusuutlikku 

majanduskasvu, töökohtade loomist ja 

investeerimist, mis aitab valmistuda ka 

euroalas osalemiseks, eelkõige 

majandusjuhtimise protsesside raames, 

sealhulgas liidu fondide tõhusa, 

tulemusliku ja läbipaistva kasutamise 

toetamise teel.“ 

Programmi üldeesmärk on osutada 

liikmesriigi, piirkondlikele ja kohalikele 

ametiasutustele abi haldus- ja 

majandusreformi läbiviimisel ning 
meetmete puhul, mis on suunatud 

institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse 

ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

reformimisele ja tugevdamisele ning 

majanduslikele ja sotsiaalsetele 

probleemidele lahenduste leidmisele, et 

edendada ja parandada jätkusuutlikku 

majanduskasvu, keskkonnasäästlikkust, 

sotsiaalkaitset, töökohtade loomist ja 

investeerimist, konkurentsivõimet, 

tootlikkust, territoriaalset ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust, lähenemist ja ühist heaolu 

ning vastupanuvõimet kriisidele. Selline 

toetus võib hõlmata ka abi liidu fondide 

tõhusaks, tulemuslikuks ja läbipaistvaks 

kasutamiseks ning liidu õigusaktide 

nõuetekohaseks ja õigeaegseks 

ülevõtmiseks ja rakendamiseks. Nende 

eesmärkide kaudu aitab programm 

valmistuda ka euroalas osalemiseks, 

eelkõige majandusjuhtimise protsesside 

raames.“; 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 2017/825 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispakett on jooksevhindades 

222 800 000 eurot. 

1. Programmi rakendamise 

rahastamispakett on jooksevhindades 

222 800 000 eurot. Selline vahendite 

suurendamine ei tohiks toimuda 

olemasolevate Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide vahendite 

ümberpaigutamise teel, vaid erivahendite 

kasutuselevõtmise teel, mis on ette nähtud 

nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrusega (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020. 
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