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LÜHISELGITUS

Komisjon võttis 2. mail 2018 vastu ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
aastateks 2021–2027. See hõlmab Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi „ERF“) ja 
Ühtekuuluvusfondi.

Arvamuse koostaja kiidab üldiselt heaks komisjoni ettepaneku, millega lihtsustatakse ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondiga seotud keerukaid menetlusi ning laiendatakse keskkonnasäästlike ja 
kliimaeesmärkidega seotud toetusmeetmeid. Eelkõige toetab ta suuremaid investeeringuid 
keskkonnasäästlikumasse ja vähese CO2-heitega Euroopasse, nagu energiatõhusus ja 
ringmajanduse meetmed, arukate energiasüsteemide, -võrkude ja -hoidlate arendamine, 
säästva veemajanduse edendamine ja reostuse vähendamine.

Siiski on vaja tagada liikmesriikide taristu vajaliku moderniseerimise ja arendamise suurem 
rahastamine, et vastata liidu õigusaktide kõigile uutele ambitsioonikatele keskkonna-, energia-
, jäätmekäitluse transpordi ja kliimaeesmärkidele kooskõlas Pariisi lepinguga. Nende fondide 
poolt kaasrahastatavate projektide toetamine on eriti oluline arengus mahajäänud 
piirkondades. Paljudes riikides moodustavad ERFi ja Ühtekuuluvusfondi vahendid vähemalt 
50 % avaliku sektori investeeringutest ning ilma ELi kaasrahastamiseta ei oleks neil 
liikmesriikidel finantssuutlikkust selliseid investeeringuid teha.

Rahastamise puhul on arvamuse koostaja veendunud, et kavandatavad kärped (poole võrra) 
Ühtekuuluvusfondis on praeguse programmiperioodiga võrreldes märkimisväärsed. Samal 
ajal on Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastule üle kantav summa võrdne 
praegusel programmitöö perioodil 2014–2020 ülekantud summaga. Kuna 
Ühtekuuluvusfondist saadud rahaga peaks muu hulgas rahastama ka kliima- ja 
keskkonnaprojekte, aidates seeläbi kaasa ELi kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisele, 
ei usu arvamuse koostaja, et Ühtekuuluvusfondi eraldiste vähendamine eelarve jagatud 
täitmise raames on piisav. Kõigi vahendite Ühtekuuluvusfondist ERFi ümber paigutamise 
aluseks peaks olema komisjoni põhjalik analüüs, mis toetab, mitte ei nõrgesta liikmesriikide 
võimet saavutada oma kliima- ja keskkonnaalaseid eesmärke. ERFi ümber paigutatud 
vahendite osakaal peaks olema proportsionaalselt võrdne ümberpaigutamisega praegusesse 
programmitöö perioodi (st seda tuleks vähendada 50 %) ja see peaks olema liikmesriigi jaoks 
kogu programmiperioodi vältel kättesaadav.

Tema arvates tuleks ERFi ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist tõhustada, sidudes 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringud tihedamalt liikmesriikide üldiste kavadega 2030. aasta 
eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse ELi majanduse pikaajalise dekarboniseerimise 
saavutamist. Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku suurendada poliitikaeesmärgi 
nr 2 vahendeid kliimamuutuste mõjude vastu võitlemiseks. 

ELi transpordisektor seisab praegu silmitsi suurte muutustega. Transpordist tulenevad 
kasvuhoonegaaside heitkogused peavad olema väiksemad. Transpordist tulenevaid 
õhusaasteainete heiteid tuleb viivitamata järsult vähendada. Lisaks sellele peaks vähese 
heitega ja heiteta sõidukite kasutuselevõtt suurenema. Kuid selliste sõidukite jaoks 
nõuetekohane taristu puudub. 76 % kõigist laadimispunktidest asub ainult neljas liikmesriigis, 
mis katab vaid 27 % kogu ELi pindalast. Edukas vähese heitega liikuvusele üleminek eeldab 
sõidukite, taristute, elektrivõrkude ühist poliitikaraamistikku, milles majanduslikud ja 
tööhõive stiimulid ühendatakse kogu liidus nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul 
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tasandil. Arvamuse koostaja peab vajalikuks pakkuda liikmesriikidele ja nende piirkondadele 
võimalust rahastada nende vähese heitega sõidukite taristu arendamist igast võimalikust liidu 
rahastamisvahendist, sealhulgas nii ERFist kui ka Ühtekuuluvusfondist. Kiiresti tuleb rajada 
laadimis- ja tankimistaristu. Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku liigutada 
mitmeliigilise linnalise liikumiskeskkonna edendamise eesmärk poliitikaeesmärgilt nr 3 
poliitikaeesmärgile nr 2, kuhu praegu on vahendeid eraldatud ja kus liikmesriikidel on suurem 
surve keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Ta on seisukohal, et üleminek vähese heitega 
liikuvusele on pigem seotud Euroopa üldise vähese CO2-heitega eesmärgiga kui ühenduvuse 
eesmärkidega.

Põuaoht mitmes ELi piirkonnas on kliimamuutuse tõttu kasvanud. Seepärast on veevarude, 
vee ökosüsteemide ning joogi- ja pesemisvee kaitsmine Euroopa keskkonnakaitse nurgakivi. 
Viimastel aastatel on Euroopas olnud enam kui 100 ulatuslikku üleujutust. Lisaks 
majanduslikule ja sotsiaalsele kahjule võivad üleujutused avaldada tõsiseid tagajärgi 
keskkonnale. Arvamuse koostaja on veendunud, et vajalik on säästva veemajanduse 
edendamine, sealhulgas põua ja üleujutuste vastu võitlemise meetmed. 

Kahjulik müra võib mõjutada peaaegu kõiki inimese elu aspekte. Püsiv ja tugev müratase võib 
põhjustada terviseprobleeme ja suurendada stressi. Kõrge müratase võib mõjutada negatiivselt 
kogu ökosüsteemi. Valgusreostus on samuti tervisele kahjulik. See raiskab energiat, 
suurendab süsinikdioksiidi heitkoguseid ja seega suurendab tarbijate kulusid. Ka kunstlik 
valgus mõjutab taimestikku ja loomastikku erineval viisil. Seepärast esitab arvamuse koostaja 
ettepaneku müra ja valgusreostuse vähendamise meetmete kohta.

Ühtekuuluvuspoliitika on keskne element ringmajanduse realiseerimiseks. Arvamuse koostaja 
usub, et vähem arenenud riikidel peaks olema võimalus moderniseerida oma praegused 
jääkide käitlemise rajatised ringmajanduse eesmärkide saavutamiseks. Praeguste rajatiste 
moderniseerimine on tegelikult majanduslikult palju lihtsam kui uue rajatise rajamine ja 
piiratud eelarvega riikide jaoks sageli rohkem teostatav ning samal ajal avaldab see tõeliselt 
positiivset keskkonnamõju.

70 % eurooplastest soovivad, et EL teeks tervishoiu ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamiseks rohkem. Arvamuse koostaja seab kahtluse alla lisaväärtuse, mida ELi 
tervishoiuprogrammi lisamine laiendatud Euroopa Sotsiaalfondi pakuks. Ta avaldab kahetsust 
ettepaneku üle vähendada tervishoiu rahastamist 8 % võrra võrreldes ajavahemikuga 2014–
2020. Lisaks peaks ühtekuuluvuspoliitika aitama kaasa ka liidu kodanike terviseseisundi 
parandamisele. Arvamuse koostaja arvates saab koostoimet luua ESF+-ga ja selle tervishoiu 
valdkonnaga ning Euroopa sotsiaalõiguste sambaga Euroopa poolaasta jooksul, kui 
riigipõhised soovitused keskenduvad üha enam tervisega seotud küsimustele. ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatavad rakenduskavad peaksid edendama juurdepääsu 
tervishoiule. Arvamuse koostaja rõhutab ka, kui vajalik on integreeritud sotsiaalse, 
majandusliku ja keskkonnaarengu, kultuuripärandi, turvalisuse ja tervise edendamine linna-, 
maa- ja rannikupiirkondades. Edukate tervishoiuinvesteeringute jaoks on vajalik ka tihedam 
koostöö patsientide või patsientide organisatsioonidega.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklis 
176 on sätestatud, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (edaspidi „ERF“) 
on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. ELi toimimise lepingu kõnealuse 
artikli ja artikli 174 teise ja kolmanda lõigu 
kohaselt on ERFi eesmärk aidata kaasa eri 
regioonide arengutaseme ühtlustamisele ja 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, 
piiriülestele ja mäestikualadele.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklis 
176 on sätestatud, et Euroopa 
Regionaalarengu Fond (edaspidi „ERF“) 
on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste 
regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel 
liidus. ELi toimimise lepingu kõnealuse 
artikli ja artikli 174 teise ja kolmanda lõigu 
kohaselt on ERFi eesmärk aidata kaasa eri 
regioonide arengutaseme ühtlustamisele ja 
mahajäämuse vähendamisele kõige 
ebasoodsamates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised halvemused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, 
piiriülestele ja mäestikualadele.

Muudatusettepanek 2

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 

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise lepingu 
artiklites 7–11 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
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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 
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.

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 
ning kliimamuutuste vastu võitlemise 
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 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva määruse kohase 
valdkondliku keskendamiseni tuleks jõuda 
riigi tasandil, võimaldades sealjuures 
paindlikkust rakenduskavades ja eri 
piirkonnakategooriates. Valdkondlikku 
keskendamist võib vajaduse korral 
kohandada vastavalt ressurssidele, mis on 
eraldatud vähese CO2-heitega 
majandusele üleminekust tulenevate 
investeerimisprioriteetide jaoks.
Valdkondliku keskendamise taseme puhul 
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tuleks arvesse võtta eri piirkondade 
arengutaset, rahastamistasemeid ja nende 
piirkondade erivajadusi, kus SKPd 
elaniku kohta kasutati 
abikõlblikkuskriteeriumina ajavahemikul 
2014–2020.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Arvestades käesoleva määruse 
eesmärki, milleks on liidu majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamine, et edendada kestlikku 
arengut, tuleks arvesse võtta piirkondliku 
arengu erinevusi, vähem soodsate 
piirkondade mahajäämust ja teatavate 
liikmesriikide või piirkondade käsutuses 
olevate vahendite piiratust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kooskõlas Pariisi kokkuleppest 
tulenevate liidu kohustuste ning 
seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammiga on liidu 
õigusaktidesse lisatud uued ja 
ambitsioonikad eesmärgid keskkonna, 
energia, jäätmekäitluse ja kliima 
valdkonnas. Tuleks tagada piisav 
rahastamine, et aidata liikmesriikidel neid 
eesmärke täita ja jätkata oma 
piirkondades vajaliku taristu 
moderniseerimist ja arendamist. See 
struktuuriline üleminek avaldaks 
märkimisväärset mõju liikmesriikide ja 
piirkondade töökohtadele ja 
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majanduskasvule. Seetõttu on vaja 
võimaldada kõiki neid erieesmärke 
toetavaid võimalikke toetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust kooskõlas liidu 
kohustustega Pariisi kliimaleppe 
rakendamise osas ning selleks et 
saavutada ÜRO säästva arengu eesmärke, 
aitavad fondid kliimameetmeid liidu 
poliitikas laiemalt kajastada ja liikuda selle 
üldeesmärgi suunas, et ELi 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise toetamiseks.
ERFi meetmed peaksid toetama 
kliimaeesmärkide saavutamist 30 % 
ulatuses fondi kogu rahastamispaketist. 
Ühtekuuluvusfondi meetmed peaksid 
toetama kliimaeesmärkide saavutamist 
37 % ulatuses fondi kogu 
rahastamispaketist.

(14) Kajastades kliimamuutusega 
toimetuleku olulisust ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärke ning selleks, et aidata 
kaasa niisuguste meetmete rahastamisele, 
mida on vaja võtta ELi, riiklikul ja 
kohalikul tasandil, et täita liidu 
kohustused, aitavad fondid 
kliimameetmeid liidu poliitikas laiemalt
kajastada ja liikuda selle üldeesmärgi 
suunas, et ELi eelarvekulutustest eraldataks 
30 % kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks ERFi meetmed peaksid 
toetama kliimaeesmärkide saavutamist 
35% ulatuses fondi kogu 
rahastamispaketist. Ühtekuuluvusfondi 
meetmed peaksid toetama 
kliimaeesmärkide saavutamist 37 % 
ulatuses fondi kogu rahastamispaketist.
Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 
2016/31 antud soovituste järgimiseks 
tuleks kliimaküsimuste süvalaiendamise 
ja kliimamuutustele vastupanuvõime 
suurendamise mehhanismides eristada 
leevendamist ja kohanemist ning see 
peaks peegelduma juba alguses kõikides 
programmitöö ja planeerimise 
protsessides, mitte ainult tagantjärele 
aruandluses.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)



AD\1167266ET.docx 9/36 PE625.333v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liidu transpordisektor seisab 
praegu silmitsi põhjalike muutustega, 
kuna digiteerimine ja automatiseerimine 
muudavad traditsioonilisi 
tootmisprotsesse ja tarbijate vajadusi. 
Transpordi tekitatavat kasvuhoonegaaside 
heidet tuleb vähendada. Transpordi 
tekitatavat õhusaasteainete heidet tuleb 
viivitamata järsult vähendada. Lisaks 
sellele peaks vähese heitega ja heiteta 
sõidukite kasutuselevõtt suurenema, et 
saavutada keskkonnasäästlikuma ja 
vähese CO2-heitega liidu eesmärgid. Kuid 
selliste sõidukite jaoks puudub endiselt 
nõuetekohane taristu ja praegu on liidus 
ainult 100 000 elektriauto laadimispunkti, 
kusjuures 76 % kõikidest 
laadimispunktidest asub vaid neljas 
liikmesriigis, mis hõlmab kõigest 27 % 
kogu liidu pindalast. Edukas vähese 
heitega liikuvusele üleminek eeldab 
sõidukite, taristute ja elektrivõrkude ühist 
poliitikaraamistikku, kus majanduslikud 
ja tööhõive stiimulid ühendatakse kogu 
liidus nii riiklikul, piirkondlikul kui ka 
kohalikul tasandil ning neid toetavad liidu 
võimsamad rahastamisvahendid. 
Liikmesriikidele ja piirkondadele on vaja 
pakkuda võimalust rahastada vähese 
heitega sõidukite taristu arendamist igast 
võimalikust rahastamisvahendist, 
sealhulgas ERFist ja 
Ühtekuuluvusfondist. Kiiresti tuleks 
rajada laadimis- ja tankimistaristu, et 
täita Pariisi kokkuleppe ja seonduvate 
liidu õigusaktide alusel võetud 
kliimakohustused.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Nii ERFi kui ka 
Ühtekuuluvusfondi tegevuste kaudu 
tuleks ellu viia meetmeid ja eesmärke, mis 
on sätestatud lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades, mis tuleb välja töötada 
energialiidu juhtimist käsitleva määruse 
ja nii kõnealuste kavade sisu kui ka 
rahalisi eraldisi käsitlevate komisjoni 
soovituste kohaselt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) ERFist ja Ühtekuuluvusfondist 
peaks olema võimalik toetada teiste 
rahastamisvahendite tegevust ja 
eesmärke, et edendada juurdepääsu 
tervishoiule ja hooldusele. Koostoimet 
saab luua Euroopa Sotsiaalfondiga+ ja 
selle tervishoiu valdkonnaga ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, samuti 
Euroopa poolaasta ja riigipõhiste 
soovitustega, mis keskenduvad üha enam 
tervisega seotud küsimustele.

Muudatusettepanek 10

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 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 
kaasnevate probleemidega. ERFi toetus 

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 
kaasnevate probleemidega. ERFi toetus 
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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.

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 energia- ja 
transpordisüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
kohanemist, kestlikku veemajandust 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.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleks võtta arvesse alarahastatud 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ees 
seisvaid teatavaid probleeme 
tsentraliseeritud haldussüsteemi raames. 
Projektide kaasrahastamisega seotud 
suured raskused vähendavad 
Ühtekuuluvusfondi vahendite 
kasutuselevõttu piirkondades, mis vajavad 
investeeringuid kõige enam, et vähendada 
sotsiaalmajanduslikke ja territoriaalseid 
erinevusi.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Toetuse suunamisel liidu 
peamistele prioriteetidele on samuti 
asjakohane pidada kinni valdkondliku 
keskendamise nõuetest kogu 
programmitöö perioodil, sealhulgas juhul, 
kui toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel.

(18) Liikmesriikide eesmärkide 
saavutamiseks peaks valdkondlik 
keskendamine olema piisavalt paindlik, et 
kohanduda iga piirkonna vajadustega, 
võimaldades liidul toetada prioriteetide 
siiret programmi raames või programmide 
vahel. Sel viisil välditaks täiendavat 
tasakaalustamatust või arenguerinevusi 
piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Avaliku sektori asutuste ja 
sidusrühmade toimivust ja haldustõhusust 
tuleks veelgi parandada, pakkudes 
täiendavat tehnilist ja rahalist abi nende 
avalike teenuste sektorite tõhustamiseks, 
kuhu ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
meetmeid suunatakse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Seatud eesmärkide saavutamiseks 
tuleks võtta meetmeid piirkondliku või 
kohaliku liikuvuse edendamiseks või õhu-
ja mürasaaste vähendamiseks. 
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Puhaste, kestlike ja turvaliste 
transpordiliikide edendamiseks tuleks 
võtta meetmeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolev määrus aitab kaasa 
sellise toetuse rahastamisele mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, ühtlustades liidus peamisi 
regionaalseid tasakaalustamatusi ja 
vähendades mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, mille seas 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised halvemused, näiteks 
äärepoolseimatele piirkondadele, väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele, piiriülestele ja mäestikualadele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas määruse (EL) 2018/xxxx 
[uus ühissätete määrus] artikli [4 lõikes 1] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega toetab 
ERF järgmiste erieesmärkide saavutamist.

1. Kooskõlas määruse (EL) 2018/xxxx 
[uus ühissätete määrus] artikli [4 lõikes 1] 
sätestatud poliitikaeesmärkidega toetab 
ERF järgmiste erieesmärkide saavutamist, 
võttes arvesse iga liikmesriigi vajadust 
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konkreetsete investeeringute ja taristu 
järele.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

(b) „Keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa puhtale 
energeetikale ja transpordile õiglase 
ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) soodustada kliimamuutustega 
kohanemist, riskide ennetamist ja
katastroofidele vastupanu võimet;

iv) soodustada kliimamuutustega 
kohanemist, riskide, tulekahjude ja 
üleujutuste ennetamist, ning
katastroofidele vastupanu ja 
hüdrogeoloogilise ebastabiilsuse vastu 
võitlemise võimet;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) edendada säästvat veemajandust; v) edendada säästvat veemajandust, 
sealhulgas põua ja üleujutuste vastu 
võitlemise ja nende ennetamise meetmeid, 
ning säästvat jäätmekäitlust;
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) soodustada üleminekut 
ringmajandusele;

vi) soodustada üleminekut 
ringmajandusele, eelkõige jäätmete 
ringlussevõtu ja korduskasutamise 
eesmärkide saavutamist, nagu on 
määratletud direktiivis 2018/851/EL ja 
direktiivis 2018/852/EL, samuti direktiivis 
2018/850/EL määratletud prügilasse 
ladestamise vähendamise eesmärkide 
saavutamist;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) suurendada elurikkust, rohelist 
taristut linnakeskkonnas ja vähendada 
saastet.

vii) suurendada elurikkust, rohelist 
taristut linnakeskkonnas ning vähendada 
õhu-, vee-, pinnase-, müra- ja 
valgusreostust;

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii a) soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda, sealhulgas 
vähese heitega liikuvuse taristut;

Muudatusettepanek 24

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

vii a) soodustada investeerimist
jäätmesektorisse, et täita liidu 
keskkonnaalase õigustiku nõuded, 
eelkõige liikmesriikides, kus neid nõudeid 
ületatakse;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii b) soodustada investeerimist
veesektorisse, et täita liidu 
keskkonnaalase õigustiku nõuded, 
eelkõige liikmesriikides, kus neid nõudeid 
ületatakse;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) tagada võrdse juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
esmatasandi tervishoiuteenustele taristu 
arendamise kaudu.

iv) tagada võrdse juurdepääsu 
tervishoiuteenustele taristu arendamise ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniate
kaudu, sealhulgas esmatasandi 
tervishoiuteenuste osas.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuripärandit ja julgeolekut

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuripärandit, julgeolekut ja tervishoidu
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linnapiirkondades; linnapiirkondades;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja 
julgeolekut, sealhulgas maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu.

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit, 
julgeolekut ja tervishoidu, sealhulgas maa-
ja rannikupiirkondades ka kogukonna 
juhitud kohaliku arengu kaudu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandatakse programmi juhtivate 
asutuste ja fondide rakendamisega seotud 
asutuste suutlikkust;

(a) parandatakse programmi juhtivate 
asutuste ja fondide rakendamisega seotud 
asutuste, sealhulgas kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkust, andes neile 
tehnilist ja rahalist abi;

Muudatusettepanek 30

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) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 40 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 35 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.
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Muudatusettepanek 31

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

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tulusad investeeringud VKEdesse; (c) tulusad investeeringud VKEdesse
komisjoni soovituse 2003/361/EÜ 
tähenduses;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) investeeringud taandarenevate 
tööstuspiirkondade ja arengus 
mahajäänud piirkondade 
ümberkorraldamisse;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ettevõtjad, v.a VKEd, teevad VKEdega 
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koostööd energiatõhususe meetmetes, 
vähese CO2-heitega majanduse või 
ringmajanduse tegevuses artikli 2 lõike 1 
punkti b alapunktide i, iii, vi ja vii 
kohaselt, võib tulusaid investeeringuid 
toetada, kui neid tehakse 
rahastamisvahendite kaudu.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) investeeringud tervishoiu- ja
hooldusasutustesse, sealhulgas 
integreeritud hooldusse ja esmatasandi 
tervishoidu;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) investeeringud energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise edendamise 
meetmetesse, keskendudes 
kodumajapidamiste ja eluhoonete 
konkreetsetele vajadustele;

Muudatusettepanek 37

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, a a, a b ja b kohaste 
investeeringute vahel.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
toetuste jätkamist või muutmist, 
sealhulgas täielikku või osalist 
tühistamist, mille komisjon on kiitnud 
heaks määruste (EL) nr 1300/2013 või nr 
1300/2013 alusel, või vastavalt mis tahes 
muudele nende kohaselt vastuvõetud 
õigusaktidele.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruste (EL) nr 1084/2006, nr 
1300/2013 või nr 1301/2013 alusel 
esitatud või heaks kiidetud abitaotlused 
jäävad jõusse.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rubriik 2

Komisjoni ettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

2. Keskkonnahoidlikum, 
vähese CO2-heitega 
Euroopa puhtale 
energeetikale õiglase 
ülemineku, roheliste ja 
siniste investeeringute, 
ringmajanduse, 
kliimamuutustega 
kohanemise ning 

RÜV 18 –
kodumajapidamised, kes 
saavad toetust oma hoone 
energiatõhususe 
parandamiseks

RÜT 26 – aastane 
lõppenergiatarbimine 
(millest: eluhooned, 
erasektori mitteeluhooned, 
avaliku sektori 
mitteeluhooned) 

RÜV 19 – üldkasutatavad 
hooned, mis saavad 
toetust energiatõhususe 

RÜV 27 –
kodumajapidamised, 
kellel on suurema 
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riskiennetuse ja -juhtimise 
kaudu

parandamiseks energiatõhususega hooned

RÜV 20 – äsja ehitatud 
või parandatud 
kaugküttevõrgud

RÜT 28 – parema 
energiatarbimisklassiga 
hooned (millest: 
eluhooned, erasektori 
mitteeluhooned, avaliku 
sektori mitteeluhooned)

RÜT 29 – hinnangulised 
kasvuhoonegaaside 
heitkogused*

RÜT 30 – suurema 
energiatõhususega 
ettevõtted

RÜV 22 – täiendav 
võimsus taastuvenergia 
tootmiseks (millest: 
elektrienergia, 
soojusenergia)

RÜT 31 – taastuvenergia 
kodutoodang (millest: 
elektrienergia, 
soojusenergia)

RÜV 97 – toetust saavate 
energiakogukondade ja 
taastuvenergiakogukonda
de arv*

RÜT 32 – taastuvenergia: 
võrguga ühendatud 
tegevvõimsus*

RÜV 23 – nutivõrkude 
digitaalsed 
juhtimissüsteemid

RÜT 33 – nutivõrkudega 
ühendatud kasutajad

RÜV 98 –
kodumajapidamised, kes 
saavad toetust 
nutivõrkude kasutamiseks

RÜT 34 – nutivõrkudega 
seotud projektide 
käivitamine

RÜV 24 – uued või 
uuendatud katastroofiohu
jälgimise, valmisoleku, 
hoiatamise ja reageerimise 
süsteemid*

RÜT 35 – üleujutuste 
vastu kindlustamiseks 
võetud meetmetest kasu 
saav elanikkond

RÜV 25 – uued või 
tugevdatud rajatised 
rannikuribal, jõe- ja 
järvekallastel ning uued ja 
tugevdatud rajatised
maalihete ennetamiseks, 
et kaitsta inimesi, varasid 
ja looduskeskkonda

RÜT 36 –
metsatulekahjude vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 26 –
kliimamuutustega 

RÜT 37 – kliimaga seotud 
loodusõnnetuste vastu 
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kohanemiseks rajatud 
roheline taristu

kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond (muud kui 
üleujutused ja 
metsatulekahjud)

RÜV 27 –
kliimamuutustega 
kohanemist käsitlevad 
riiklikud / piirkondlikud / 
kohaliku tasandi 
strateegiad

RÜT 96 – muude kui 
kliimaga seotud 
loodusriskide ja 
inimtegevusega seotud 
riskide vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond*

RÜV 28 – piirkonnad, mis 
on hõlmatud 
kaitsemeetmetega 
metsatulekahjude 
ennetamiseks

RÜT 38 – hinnanguline 
keskmine reageerimisaeg 
õnnetuse korral*

RÜV 30 –
kodumajapidamiste 
veeühendustes 
kasutatavate uute või 
tugevdatud torude pikkus

RÜT 41 – parema 
veevarustuse seadmetega 
ühendatud elanikkond 

RÜV 31 – uute või 
tugevdatud 
kanalisatsioonivõrkude 
pikkus

RÜT 42 – vähemalt 
bioloogilise 
reoveekäitluse seadmetega 
ühendatud elanikkond

RÜV 32 – reoveekäitluse 
uus või uuendatud 
võimsus

RÜT 43 – veekaod

RÜT 44 – nõuetekohaselt 
puhastatud reovesi

RÜV 34 – täiendav 
jäätmete ringlussevõtu 
suutlikkus

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

RÜT 47 – ringlussevõetud 
jäätmed

RÜT 48 – toorainena 
kasutatavad 
ringlussevõetud jäätmed

RÜT 49 –
taaskasutatavad jäätmed
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RÜV 36 –
linnapiirkondades toetust 
saava rohelise taristu 
pindala

RÜT 50 – õhukvaliteedi 
parandamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 37 –
tähtsusjärjestatud 
tegevuskavade kohaselt 
kaitse- ja 
taastamismeetmetega 
hõlmatud Natura 2000 
alade pindala

RÜT 95 –
linnapiirkondades asuvale 
uuele või uuendatud 
rohelisele taristule 
juurdepääsu omav 
elanikkond

RÜV 99 – kaitse- ja 
taastamismeetmetega 
hõlmatud selliste alade 
pindala, mis jäävad 
väljaspoole Natura 2000 
alasid

RÜT 51 – müra 
vähendamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 38 – toetust saava 
taastatud maa pindala

RÜT 52 – taastatud maa, 
mida kasutatakse 
rohealade, 
sotsiaaleluruumide, 
majandusliku või 
kogukondliku tegevuse 
jaoks

RÜV 39 – paigaldatud 
õhusaaste seiresüsteemid

Muudatusettepanek

Poliitikaeesmärk Väljundid Tulemused

1) 2) 3)

2. Keskkonnahoidlikum, 
vähese CO2-heitega 
Euroopa puhtale 
energeetikale õiglase 
ülemineku, roheliste ja 
siniste investeeringute, 
ringmajanduse, 
kliimamuutustega 
kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise 
kaudu

RÜV 18 –
kodumajapidamised, kes 
saavad toetust oma hoone 
energiatõhususe 
parandamiseks

RÜT 26 – aastane 
lõppenergiatarbimine 
(millest: eluhooned, 
erasektori mitteeluhooned, 
avaliku sektori 
mitteeluhooned) 

RÜV 19 – üldkasutatavad 
hooned, mis saavad 
toetust energiatõhususe 
parandamiseks

RÜV 27 –
kodumajapidamised, 
kellel on suurema 
energiatõhususega hooned

RÜV 20 – äsja ehitatud 
või parandatud 
kaugküttevõrgud

RÜT 28 – parema 
energiatarbimisklassiga 
hooned (millest: 
eluhooned, erasektori 



PE625.333v02-00 24/36 AD\1167266ET.docx

ET

mitteeluhooned, avaliku 
sektori mitteeluhooned)

RÜT 29 – hinnangulised 
kasvuhoonegaaside 
heitkogused*

RÜT 30 – suurema 
energiatõhususega 
ettevõtted

RÜV 22 – täiendav 
võimsus taastuvenergia 
tootmiseks (millest: 
elektrienergia, 
soojusenergia) 

RÜT 31 – taastuvenergia 
kodutoodang (millest: 
elektrienergia, 
soojusenergia)

RÜV 97 – toetust saavate 
energiakogukondade ja 
taastuvenergiakogukonda
de arv*

RÜT 32 – taastuvenergia: 
võrguga ühendatud 
tegevvõimsus*

RÜV 23 – nutivõrkude 
digitaalsed 
juhtimissüsteemid

RÜT 33 – nutivõrkudega 
ühendatud kasutajad

RÜV 98 –
kodumajapidamised, kes 
saavad toetust 
nutivõrkude kasutamiseks

RÜT 34 – nutivõrkudega 
seotud projektide 
käivitamine

RÜV 24a – põua ja 
üleujutuste vastu 
võitlemise meetmed

RÜT 35 – üleujutuste või 
põua vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 24 – uued või 
uuendatud katastroofiohu 
jälgimise, valmisoleku, 
hoiatamise ja reageerimise 
süsteemid*

RÜT 36 –
metsatulekahjude vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 25 – uued või 
tugevdatud rajatised 
rannikuribal, jõe- ja 
järvekallastel ning uued ja 
tugevdatud rajatised 
maalihete ennetamiseks, 
et kaitsta inimesi, varasid 
ja looduskeskkonda

RÜT 37 – kliimaga seotud 
loodusõnnetuste vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond (muud kui 
üleujutused ja 
metsatulekahjud)

RÜV 26 –
kliimamuutustega 

RÜT 96 – muude kui 
kliimaga seotud 
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kohanemiseks rajatud 
roheline taristu

loodusriskide ja 
inimtegevusega seotud 
riskide vastu 
kindlustamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond*

RÜV 27 –
kliimamuutustega 
kohanemist käsitlevad 
riiklikud / piirkondlikud / 
kohaliku tasandi 
strateegiad

RÜT 38 – hinnanguline 
keskmine reageerimisaeg 
õnnetuse korral*

RÜV 28 – piirkonnad, mis 
on hõlmatud 
kaitsemeetmetega 
metsatulekahjude 
ennetamiseks

RÜV 30 –
kodumajapidamiste 
veeühendustes 
kasutatavate uute või 
tugevdatud torude pikkus

RÜT 41 – parema 
veevarustuse seadmetega 
ühendatud elanikkond 

RÜV 31 – uute või 
tugevdatud 
kanalisatsioonivõrkude 
pikkus

RÜT 42 – vähemalt
bioloogilise 
reoveekäitluse seadmetega 
ühendatud elanikkond

RÜV 32 – reoveekäitluse 
uus või uuendatud 
võimsus

RÜT 43 – veekaod

RÜT 44 – nõuetekohaselt 
puhastatud reovesi

RÜT 45 – panus energia 
ja toorainete saamisse 
reoveest

RÜT 45a – tekkinud 
olmejäätmed

RÜT 45a – tekkinud 
jäätmejäägid

RÜV 34 – täiendav 
jäätmetekke vältimise ja 
jäätmete ringlussevõtu 
suutlikkus

RÜT 46 – elanikkond, kes 
kasutab jäätmete 
ringlussevõtu kohti ja 
säästvaid väikeste 
jäätmete korralduse 
süsteeme 
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RÜT 47 – ringlussevõetud 
jäätmed

RÜT 48 – toorainena 
kasutatavad 
ringlussevõetud jäätmed

RÜT 49 –
korduskasutatavad
jäätmed

RÜV 36 –
linnapiirkondades toetust 
saava rohelise taristu 
pindala

RÜT 50 – õhukvaliteedi 
parandamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 37 –
tähtsusjärjestatud 
tegevuskavade kohaselt 
kaitse- ja 
taastamismeetmetega 
hõlmatud Natura 2000 
alade pindala

RÜT 95 –
linnapiirkondades asuvale 
uuele või uuendatud 
rohelisele taristule 
juurdepääsu omav 
elanikkond

RÜV 99 – kaitse- ja 
taastamismeetmetega 
hõlmatud selliste alade 
pindala, mis jäävad 
väljaspoole Natura 2000 
alasid

RÜT 51 – müra 
vähendamiseks võetud 
meetmetest kasu saav 
elanikkond

RÜV 38 – toetust saava 
taastatud maa pindala

RÜT 51a –
valgusreostuse 
vähendamise vastu 
võetud meetmetest kasu 
saav elanikkond

RÜV 39 – paigaldatud 
õhusaaste seiresüsteemid 
RÜV 55 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus

RÜT 52 – taastatud maa, 
mida kasutatakse 
rohealade, 
sotsiaaleluruumide, 
majandusliku või 
kogukondliku tegevuse 
jaoks

RÜV 56 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
rekonstrueeritud/uuendat
ud

RÜT 62 – ühistranspordi 
kasutajate arv aastas

RÜV 57 –
keskkonnahoidlik veerem 
ühistranspordiks

RÜT 63 –
uute/uuendatud trammi-
ja metrooliinide 
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kasutajate arv aastas

RÜV 58 – toetust saav 
sihtotstarbeline 
jalgrattataristu

RÜT 64 – sihtotstarbelise 
jalgrattataristu kasutajate 
arv aastas

RÜV 59 – toetust saav 
alternatiivkütuste taristu 
(tankimis-
/laadimispunktid)

RÜT 64a – ärahoitud 
hinnangulised 
kasvuhoonegaaside 
heitkogused

RÜV 60 – linnad ja 
suurlinnad, kus 
kasutatakse uusi või 
uuendatud digiteeritud 
linnatranspordi süsteeme

RÜV 60a –
elektrisõidukite 
kiirlaadimispunktid

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rubriik 3 – rida 4

Komisjoni ettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

3. Paremini ühendatud 
Euroopa liikuvuse ja 
piirkondlike IKT-
ühenduste tõhustamise 
kaudu

RÜV 41 – täiendav arv 
kodumajapidamisi, kellel 
on juurdepääs ülikiirele 
lairibaühendusele

RÜT 53 –
kodumajapidamised, kes 
on tellinud 
lairibaühenduse väga 
suure läbilaskevõimega 
võrku

RÜV 42 – täiendav arv 
ettevõtteid, kellel on 
juurdepääs ülikiirele 
lairibaühendusele

RÜT 54 – ettevõtted, kes 
on tellinud 
lairibaühenduse väga 
suure läbilaskevõimega 
võrku

RÜV 43 – toetust saavate 
uute teede pikkus – TEN-
T4

RÜT 55 – uute, 
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede kasutajad 

RÜV 44 – toetust saavate 
uute teede pikkus – muud

RÜT 56 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
ajasääst
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RÜV 45 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
TEN-T

RÜT 101 – paranenud 
raudteetaristust tulenev 
ajasääst

RÜV 46 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
muud

RÜV 47 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
TEN-T

RÜT 57 – Euroopa 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteemiga 
varustatud kasutuses 
olevate raudteede pikkus

RÜV 48 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
muud

RÜT 58 – toetust saavatel 
raudteedel reisijate arv 
aastas

RÜV 49 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – TEN-T

RÜT 59 – raudtee-
kaubavedu

RÜV 50 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – muud

RÜT 60 – kaubavedu 
siseveeteedel

RÜV 51 – toetust saavate 
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
TEN-T

RÜV 52 – toetust saavate 
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
muud

RÜV 53 – raudteejaamad 
ja -rajatised – uued või 
uuendatud

RÜV 54 – mitmeliigilised 
ühendused – uued või 
uuendatud

RÜV 100 – toetust 
saavate sadamate arv

RÜV 55 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
uued

RÜT 62 – ühistranspordi 
kasutajate arv aastas 

RÜV 56 – trammi- ja RÜT 63 –
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metrooliinide pikkus –
rekonstrueeritud/uuendat
ud

uute/uuendatud trammi-
ja metrooliinide 
kasutajate arv aastas

RÜV 57 –
keskkonnahoidlik veerem 
ühistranspordiks

RÜT 64 – sihtotstarbelise 
jalgrattataristu kasutajate 
arv aastas

RÜV 58 – toetust saav 
sihtotstarbeline 
jalgrattataristu

RÜV 59 – toetust saav 
alternatiivkütuste taristu 
(tankimis-
/laadimispunktid)

RÜV 60 – linnad ja 
suurlinnad, kus 
kasutatakse uusi või 
uuendatud digiteeritud 
linnatranspordi süsteeme

_______________

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. määrus (EL) nr 1315/2013 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek

Poliitikaeesmärk Väljundid Tulemused

1) 2) 3)

3. Paremini ühendatud 
Euroopa liikuvuse ja 
piirkondlike IKT-
ühenduste tõhustamise 
kaudu

RÜV 41 – täiendav arv 
kodumajapidamisi, kellel 
on juurdepääs ülikiirele 
lairibaühendusele

RÜT 53 –
kodumajapidamised, kes 
on tellinud 
lairibaühenduse väga 
suure läbilaskevõimega 
võrku

RÜV 42 – täiendav arv 
ettevõtteid, kellel on 
juurdepääs ülikiirele 
lairibaühendusele

RÜT 54 – ettevõtted, kes 
on tellinud 
lairibaühenduse väga 
suure läbilaskevõimega 
võrku

RÜV 43 – toetust saavate 
uute teede pikkus – TEN-
T4

RÜT 55 – uute, 
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede kasutajad 

RÜV 44 – toetust saavate 
uute teede pikkus – muud

RÜT 56 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
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ajasääst

RÜV 45 –
rekonstrueeritud või
uuendatud teede pikkus –
TEN-T

RÜT 101 – paranenud 
raudteetaristust tulenev 
ajasääst

RÜV 46 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
muud

RÜV 47 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
TEN-T

RÜT 57 – Euroopa 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteemiga 
varustatud kasutuses 
olevate raudteede pikkus 

RÜV 48 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
muud

RÜT 58 – toetust saavatel 
raudteedel reisijate arv 
aastas

RÜV 49 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – TEN-T

RÜT 59 – raudtee-
kaubavedu

RÜV 50 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – muud

RÜT 60 – kaubavedu 
siseveeteedel

RÜV 51 – toetust saavate 
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
TEN-T

RÜV 52 – toetust saavate 
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
muud

RÜV 53 – raudteejaamad 
ja -rajatised – uued või 
uuendatud

RÜV 54 – mitmeliigilised 
ühendused – uued või 
uuendatud

RÜV 100 – toetust 
saavate sadamate arv

välja jäetud välja jäetud

_______________
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1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. määrus (EL) nr 1315/2013 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – rubriik 4

Komisjoni ettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

4. Sotsiaalsem Euroopa, 
kus rakendatakse Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast

RÜV 61 –
tööhõiveteenuste 
ulatuslikumaid vahendeid 
kasutavate töötute arv 
aastas (suutlikkus)

RÜT 65 – iga aastal 
toetust saavaid 
tööhõiveteenuseid 
kasutavate tööotsijate arv

RÜV 63 – loodud ajutise 
vastuvõtutaristu 
suutlikkus

RÜT 66 – ehitatud või 
renoveeritud ajutise 
vastuvõtutaristu täituvus 

RÜV 64 – taastatud 
eluasemete suutlikkus –
rändajad, põgenikud ja 
rahvusvahelise kaitse all 
olevad või seda taotlevad 
isikud

RÜT 67 – taastatud 
eluasemete täituvus –
rändajad, põgenikud ja 
rahvusvahelise kaitse all 
olevad või seda taotlevad 
isikud

RÜV 65 – taastatud 
eluasemete suutlikkus –
muud

RÜT 68 – taastatud 
eluasemete täituvus –
muud

RÜV 66 – toetust saava 
lapsehoiutaristu suutlikkus 
(uus või uuendatud)

RÜT 70 – toetust saavat 
lapsehoiutaristu teenuseid 
kasutavate laste aastane 
arv

RÜV 67 – toetust saava 
haridustaristu suutlikkus 
(uus või uuendatud)

RÜT 71 – toetust saavat 
haridustaristu teenuseid 
kasutavate õpilaste 
aastane arv

RÜV 69 – toetust saava 
tervishoiutaristu 
suutlikkus

RÜT 72 – parematele 
tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate 
inimeste arv 

RÜV 70 – toetust saava 
sotsiaaltaristu suutlikkus 

RÜT 73 – toetust saavate 
tervishoiuasutuste 
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(muud kui eluasemed) teenuseid kasutavate 
inimeste arv aastas

RÜT 74 – toetust saavate 
sotsiaalhoolekandeasutust
e teenuseid kasutavate 
inimeste arv aastas

RÜT 75 – keskmine 
reageerimisaeg 
meditsiinilisele 
hädaolukorrale toetust 
saavas piirkonnas

Muudatusettepanek

Poliitikaeesmärk Väljundid Tulemused

1) 2) 3)

4. Sotsiaalsem Euroopa, 
kus rakendatakse Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast

RÜV 61 –
tööhõiveteenuste 
ulatuslikumaid vahendeid 
kasutavate töötute arv 
aastas (suutlikkus)

RÜT 65 – iga aastal 
toetust saavaid 
tööhõiveteenuseid 
kasutavate tööotsijate arv

RÜV 63 – loodud ajutise 
vastuvõtutaristu 
suutlikkus

RÜT 66 – ehitatud või 
renoveeritud ajutise 
vastuvõtutaristu täituvus

RÜV 64 – taastatud 
eluasemete suutlikkus –
rändajad, põgenikud ja 
rahvusvahelise kaitse all 
olevad või seda taotlevad 
isikud

RÜT 67 – taastatud 
eluasemete suutlikkus –
rändajad, põgenikud ja 
rahvusvahelise kaitse all 
olevad või seda taotlevad 
isikud

RÜV 65 – taastatud 
eluasemete suutlikkus –
muud

RÜT 68 – taastatud 
eluasemete täituvus –
muud

RÜV 66 – toetust saava 
lapsehoiutaristu suutlikkus 
(uus või uuendatud)

RÜT 70 – toetust saavat 
lapsehoiutaristu teenuseid 
kasutavate laste aastane 
arv

RÜV 67 – toetust saava 
haridustaristu suutlikkus 
(uus või uuendatud)

RÜT 71 – toetust saavat 
haridustaristu teenuseid 
kasutavate õpilaste 
aastane arv

RÜV 69 – toetust saava 
tervishoiutaristu 
suutlikkus ja 

RÜT 72 – parematele 
tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate 
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juurdepääsetavus ning 
innovatiivsed 
tervishoiutehnoloogiad

inimeste arv 

RÜV 70 – toetust saava 
sotsiaaltaristu suutlikkus
ja juurdepääsetavus
(muud kui eluasemed)

RÜT 73 – toetust saavate 
tervishoiuasutuste 
teenuseid kasutavate 
inimeste arv aastas

RÜT 74 – toetust saavate 
sotsiaalhoolekandeasutust
e teenuseid kasutavate 
inimeste arv aastas

RÜT 75 – keskmine 
reageerimisaeg 
meditsiinilisele 
hädaolukorrale toetust 
saavas piirkonnas

RÜT 75a – isikud, kellel 
on juurdepääs 
teadlikkuse 
suurendamisele ja 
haiguste ennetamise 
kampaaniatele

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – rubriik 4 – punkt iv

Komisjoni ettepanek

Poliitikaeesmär
k

Erieesmärk Väljundid Tulemused

1) 2) 3) 4)

4. Sotsiaalsem 
Euroopa, kus 
rakendatakse 
Euroopa 
sotsiaalõiguste 
sammast

iv) Võrdse 
juurdepääsu 
tagamine 
tervishoiuteen
ustele, 
sealhulgas 
esmatasandi 
tervishoiuteen
ustele taristu 
arendamise 
kaudu

CCO 20 – uus või 
uuendatud 
tervishoiutaristu 

CCR 19 – parematele 
tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate 
inimeste arv
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Muudatusettepanek

Poliitikaeesmär
k

Erieesmärk Väljundid Tulemused

1) 2) 3) 4)

4. Sotsiaalsem 
Euroopa, kus 
rakendatakse 
Euroopa 
sotsiaalõiguste 
sammast

iv) Võrdse 
juurdepääsu 
tagamine 
tervishoiuteen
ustele, 
sealhulgas 
esmatasandi 
tervishoiuteen
ustele taristu 
arendamise 
kaudu, võttes 
arvesse 
patsientide või 
patsientide 
organisatsioo
nide poolt 
määratletud 
vajadusi

CCO 20 – uus või 
uuendatud 
tervishoiutaristu ja 
sellele 
juurdepääsetavus

CCR 19 – parematele 
tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate 
inimeste arv
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