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LÜHISELGITUS

Suurim probleem ELis ja maailmas on vaesus, mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sest 
vaesus jätab inimesed ilma juurdepääsust kõigile teistele õigustele ja võimalustest neid 
kasutada. 

Vaesuse kahjulikku mõju tõdedes on kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030 märgitud, et 
vaesuse kaotamine selle kõikides vormides ja mõõtmetes, sealhulgas äärmuslik vaesus, on 
suurim ülemaailmne ülesanne ning vältimatu nõue kestlikuks arenguks, ning ühtlasi on 
vaesuse kaotamine kõigis selle vormides esimene kestliku arengu eesmärk.

Lisaks vaesusele seisab Euroopa Liit silmitsi selliste tõsiste probleemidega nagu 
segregatsioon, sotsiaalne tõrjutus ja diskrimineerimine, mis süvenevad veelgi, kui me ei 
tegutse kiiresti nii liidu kui ka liikmesriikide poliitika ja rahastamisprogrammide raames.

Et vaesus tulemuslikult kaotada ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja segregatsiooni vastu, on 
vaja integreeritud lähenemisviisi ning mitmest fondist rahastatavate programmide koostamist 
ja rakendamist. Seetõttu on äärmiselt tähtis kindlustada Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF) ja Ühtekuuluvusfondi kokkusobivus ja vastastikune täiendavus Euroopa Sotsiaalfond 
Plussiga (ESF+ koos kõigi selle ühendatud osadega) ning samuti teiste fondidega, nagu 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, Erasmuse programm jt. Peame tagama, et 
kohaldatavad eeskirjad oleksid lihtsad, paindlikud, suurte halduskuludeta ning üksteisega 
kooskõlas.

Liikmesriikide ja liidu programmid ja fondid on diskrimineerivad, isegi kui see juhtub sageli 
ebateadlikult ja tahtmatult, kuna neis ei ole arvesse võetud Euroopa Liidus elavate inimeste 
ees seisvaid probleeme ja tegelikku olukorda. Seepärast on oluline, et taristuinvesteeringud 
(sealhulgas seoses juurdepääsuga veele, kanalisatsioonile ja elektrienergiale), majanduse 
ümberkujundamine, energiasüsteemi ümberkujundamine, digitaalse ühenduvuse ja 
transpordiga seotud investeeringud, linna- ja maapiirkondade areng ning kliimamuutusega 
seotud riskiennetusmeetmed jõuaksid kõikide liidu elanikeni, sealhulgas majanduslikult 
ebasoodsamas olukorras mikropiirkondade ja maapiirkondade elanikeni.

Kui me võtame oma aluslepingutes ühiselt kehtestatud väärtuseid tõsiselt ning kui tahame 
täita ühiselt määratletud liidu kohustusi ja saavutada kestliku arengu eesmärgid, ei saa me 
lubada sellist liidu eelarvet, mis ei taga mittediskrimineerimist ja võrdseid võimalusi.

Kui ERF ja Ühtekuuluvusfond on hästi kavandatud ja kui liikmesriikide ametiasutused 
võitlevad korruptsiooniga, võib see muuta meie praegust probleemset Euroopa reaalsust, see 
võib aidata saavutada kõigi meie kodanike ja elanike potentsiaali ning aidata kaasa nende 
inimeste pikaajalisele integratsioonile, kes on leidnud oma uue kodu Euroopa Liidus.

Seepärast oli arvamuse koostaja peamine eesmärk muuta käesoleva ettepaneku tekst nii, et 
tulevased kas ühest fondist (fondispetsiifilised) või mitmest fondist rahastatavad projektid 
oleksid võimalikult kaasavad ja mittediskrimineerivad ning võimaldaksid liidu kõigi elanike 
jaoks paremaid tulevikuväljavaateid, muutes meie ühiskonna jätkusuutlikuks.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 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 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, 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 

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

„ELi leping“) artiklis 3 ja ELi toimimise 
lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsetest põhimõtetest, sealhulgas 
ELi lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttest, võttes arvesse ja austades 
täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartat 
ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni. 
Liikmesriigid peaksid ka täitma ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonis 
sätestatud kohustusi, eelkõige selle artiklis 
9 sätestatud kohustust tagada 
ligipääsetavus kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 
liidu õigusega. Kõigi ERFist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate 
taristuprojektide puhul tuleks tagada 
juurdepääs puuetega inimestele, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada vaesus ja
ebavõrdsus, edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi 
arvestamist ning võidelda 
diskrimineerimisega vastavalt põhiõiguste 
harta artiklile 21, milles on sätestatud, et
keelatud on igasugune diskrimineerimine, 
sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse 
või veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, 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 
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eeskirjadele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ERF ja Ühtekuuluvusfond peaksid 
aitama täita liidu ja selle liikmesriikide 
kohustust saavutada kestliku arengu 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üha enam ühendatud maailmas 
ning pidades silmas demograafilist ja rände 
dünaamikat, on ilmne, et liidu 
rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 
tugineb eri rahastamisvahendite 
koostoimele ja vastastikusele 
täiendavusele. Selleks et tagada sidus, 
tugev ja järjepidev toetus 
liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 
vastutuse jagamise püüdlustele rände 
haldamisel, peaks ERF toetama rändajate
pikaajalise integreerimise hõlbustamist.

(8) Üha enam ühendatud maailmas 
ning pidades silmas demograafilist ja rände 
dünaamikat, on ilmne, et liidu 
rändepoliitika vajab ühtset käsitlust, mis 
tugineb eri rahastamisvahendite (näiteks 
ESF+, ERF, AMF jne) koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele. Selleks et 
tagada sidus, tugev ja järjepidev toetus 
liikmesriikidevahelisele solidaarsusele ja 
vastutuse õiglase jagamise püüdlustele 
rände haldamisel, peaks ERF toetama 
kolmandate riikide kodanike pikaajalise 
integreerimise ja kaasamise hõlbustamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 

(9) ERFi tuleks kasutada 
marginaliseerumise ennetamiseks ja 
segregatsiooni kaotamiseks, aidates 
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kodanike kõrgetasemelise turvalisuse 
tagamiseks ning radikaliseerumise 
ärahoidmiseks, tuginedes koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, peaksid ERFi toel 
tehtavad investeeringud suurendama 
julgeolekut valdkondades, nagu transport 
ja energia, kus on vajadus ohutu ja 
turvalise avaliku ruumi ja elutähtsa taristu 
järele.

seeläbi kaasa liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutustele kõrgetasemelise 
ühtekuuluvuse, integratsiooni ja 
ühiskonda kaasamise tagamisel. ERFi toel 
tehtavad investeeringud peaksid ka
suurendama ohutust valdkondades, nagu 
transport ja energia, kus on vajadus ohutu 
avaliku ruumi ja elutähtsa taristu järele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Et vaesus tulemuslikult kaotada 
ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja 
segregatsiooni vastu, on vaja integreeritud 
lähenemisviisi ning mitmest fondist 
rahastatavate programmide koostamist ja 
rakendamist. Seetõttu on äärmiselt oluline 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi kokkusobivus 
ja vastastikune täiendavus ESF+ ja 
EAFRDga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu ja 
soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist 
liikumiskeskkonda.

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
tervikliku kiire ja digitaalse taristuvõrgu ja 
soodustada säästvat mitmeliigilist linnalist 
liikumiskeskkonda, sealhulgas ühendusi 
linna- ja maapiirkondade vahel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
demograafiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega, võttes samal ajal arvesse 
vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid. 
Põhimõtted, mille alusel valitakse 
linnapiirkonnad, kus rakendada linnade 
säästva arengu integreeritud meetmeid, 
ning neile meetmetele eraldatavad 
soovituslikud summad tuleks sätestada 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi alla kuuluvates 
programmides, eraldades nimetatud 
eesmärgil liikmesriigi tasandil vähemalt 
6% ERFi vahenditest. Tuleks ka sätestada, 
et sellest protsendist peab kinni pidama 
kogu programmitöö perioodi vältel, kui 
toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel.

(25) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
territoriaalset arengut, et tulla paremini 
toime linnapiirkondade, sealhulgas 
funktsionaalsete linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima-, 
demograafiliste, sotsiaalsete ja 
geograafiliste probleemidega, võttes samal 
ajal arvesse vajadust edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi sidemeid ning 
ühendusi kaugete saarepiirkondadega.
Põhimõtted, mille alusel valitakse 
linnapiirkonnad, kus rakendada linnade 
säästva arengu integreeritud meetmeid, 
ning neile meetmetele eraldatavad 
soovituslikud summad tuleks sätestada 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi alla kuuluvates 
programmides, eraldades nimetatud 
eesmärgil liikmesriigi tasandil vähemalt 
6% ERFi vahenditest. Tuleks ka sätestada, 
et sellest protsendist peab kinni pidama 
kogu programmitöö perioodi vältel, kui 
toimub prioriteetide siire programmi 
raames või programmide vahel, sealhulgas 
vahekokkuvõtte tegemisel. ERF ja 
Ühtekuuluvusfond peaksid tegelema ka 
maapiirkondade ees seisvate konkreetsete 
probleemidega, nagu elanikkonna 
vähenemine ja vananemine, nõrk tööturg, 
piiratud juurdepääs haridusele ja 
koolitusele, tervishoiuteenuste ja 
sotsiaalteenuste puudumine, kaugus, 
eraldatus ning vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse risk.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Arukam Euroopa majanduse (a) „Arukam Euroopa majanduse 
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uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 
kaudu“ (edaspidi „poliitikaeesmärk nr 1“),

kaasava, uuendusliku ja aruka 
ümberkujundamise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 1“),

Muudatusettepanek 10

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 kõigile puhtale 
energeetikale õiglase ülemineku, roheliste 
ja siniste investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 2“),

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) edendada säästvat veemajandust; v) võimaldada kõigile juurdepääs 
veele ja kanalisatsioonile ning edendada 
säästvat veemajandust;

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) „Paremini ühendatud Euroopa 
kõigile liikuvuse ja piirkondliku IKT-
ühenduvuse tõhustamise kaudu“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 3“),
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada digitaalset ühenduvust; i) suurendada digitaalset ühenduvust, 
pöörates erilist tähelepanu kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
mikropiirkondadele, maapiirkondadele ja 
kaugetele saarepiirkondadele;

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) arendada säästvat, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelist, intelligentset ja 
mitmeliigilist riigi, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi liikuvust, sealhulgas parandada 
juurdepääsu TEN-T võrgule, ja piiriülest 
liikuvust;

iii) arendada säästvat, kliimamuutustele 
vastupanuvõimelist, intelligentset ja 
mitmeliigilist riigi, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi liikuvust, hõlmates kõik 
piirkonnad, sealhulgas ebasoodsas 
olukorras olevad piirkonnad, 
väikelinnadega piirkonnad ja 
maapiirkonnad, samuti parandada 
juurdepääsu TEN-T võrgule, ja piiriülest 
liikuvust;

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) edendada linna- ja 
maapiirkondade vahelisi ühendusi, 
eelkõige tõhusa ja säästva liikuvuse 
kaudu linna- ja maapiirkondade vahel;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „Sotsiaalsem Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamise kaudu“ 
(edaspidi „poliitikaeesmärk nr 4“),

(d) „Mittediskrimineeriv, kaasav ja 
sotsiaalsem Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamise kaudu ning vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse kaotamine“ (edaspidi 
„poliitikaeesmärk nr 4“),

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja juurdepääsu 
kvaliteetsetele töökohtadele sotsiaalse 
innovatsiooni ja taristu kaudu;

i) suurendada tööturgude 
tulemuslikkust ja kaasatust ning 
juurdepääsu kvaliteetsetele töökohtadele 
sotsiaalse innovatsiooni ja taristu kaudu;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele hariduse, 
koolituse ja elukestva õppe valdkonnas 
taristu arendamise kaudu;

ii) hõlbustada juurdepääsu kaasavatele 
ja kvaliteetsetele teenustele hariduse, 
koolituse ja elukestva õppe valdkonnas 
taristu arendamise kaudu, eelkõige 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade, 
migrantide ja ebasoodsas olukorras olevate 
rühmade sotsiaal-majanduslikku lõimimist
integreeritud meetmete, sealhulgas 

iii) tõhustada tõrjutud kogukondade,
nagu romade ja muude ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade sotsiaal-
majanduslikku kaasamist integreeritud 
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eluasemete võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste kaudu;

meetmete, sealhulgas eluasemete 
võimaldamise ja sotsiaalteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) tõhustada kolmandate riikide 
kodanike sotsiaal-majanduslikku 
lõimimist ja kaasamist integreeritud 
meetmete, sealhulgas eluasemete 
võimaldamise ja sotsiaalteenuste kaudu;

Muudatusettepanek 21

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 võrdne juurdepääs 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, 
sealhulgas esmatasandi 
tervishoiuteenustele taristu arendamise 
kaudu, pöörates erilist tähelepanu 
maapiirkondadele ning ebasoodsas 
olukorras olevatele sotsiaalsetele 
rühmadele, nagu romad;

Muudatusettepanek 22

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
linnapiirkondades;

i) edendada terviklikku ja kaasavat
sotsiaalset, majanduslikku ja 
keskkonnaalast arengut, kultuuripärandit ja 
sotsiaalset taristut linnapiirkondades;
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Muudatusettepanek 23

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 ja kaasavat
sotsiaalset, majanduslikku ja 
keskkonnaalast piirkondlikku arengut, 
kultuuripärandit ja sotsiaalset taristut,
sealhulgas maa-, ranniku- ja kaugetes 
saarepiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud teenuste 
kättesaadavusse;

(b) investeeringud teenuste 
kättesaadavusse, pöörates erilist
tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele, tõrjutud ja segregeeritud 
sotsiaalsetele rühmadele;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERFist võidakse toetada 
integreeritud territoriaalset arengut 
määruse (EL) 2018/xxxx [uus ühissätete 
määrus] artikli 4 lõikes 2 osutatud mõlema 
eesmärgi programmide raames kooskõlas 
kõnealuse määruse [uus ühissätete määrus] 
III jaotise II peatükiga.

1. ERFist võidakse toetada 
integreeritud territoriaalset arengut 
määruse (EL) 2018/xxxx [uus ühissätete 
määrus] artikli 4 lõikes 2 osutatud mõlema 
eesmärgi programmide raames kooskõlas 
kõnealuse määruse [uus ühissätete määrus] 
III jaotise II peatükiga. Integreeritud 
territoriaalne areng ei piirdu ainult 
linnapiirkondadega, vaid hõlmab ka 
selliseid alasid nagu suurlinnade 
piirkonnad, linna- ja maapiirkonnad, 
allpiirkonnad ja piiriülesed alad ning 
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eraldatud maakogukonnad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERFist toetatakse territoriaalsetel 
strateegiatel põhinevat integreeritud 
territoriaalset arengut kooskõlas määruse 
(EL) 2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
artikliga [23] ja see areng on suunatud 
linnapiirkondadele („kestlik linnaareng“) 
kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 2 
osutatud mõlema eesmärgi programmide 
raames.

1. ERFist toetatakse territoriaalsetel 
strateegiatel põhinevat integreeritud 
territoriaalset arengut kooskõlas määruse 
(EL) 2018/xxxx [uus ühissätete määrus] 
artikliga [23] ja see areng on suunatud muu 
hulgas, kuid mitte ainult 
linnapiirkondadele („kestlik linnaareng“) 
kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 2 
osutatud mõlema eesmärgi programmide 
raames.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Arukam Euroopa majanduse 
innovaatilise ja aruka ümberkujundamise 
kaudu

1) Arukam Euroopa majanduse 
kaasava, innovaatilise ja aruka 
ümberkujundamise kaudu

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2) Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa kõigile puhtale 
energeetikale õiglase ülemineku, roheliste 
ja siniste investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RÜV 65 – taastatud eluasemete suutlikkus 
– muud

RÜV 65 – taastatud eluasemete suutlikkus 
– romad

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

taastatud eluasemete suutlikkus – muud 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 69 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saava tervishoiutaristu suutlikkus toetust saava tervishoiutaristu suutlikkus –
romad

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 69 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saava tervishoiutaristu suutlikkus 
– muud

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 70 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saava sotsiaaltaristu suutlikkus 
(muud kui eluasemed)

toetust saava sotsiaaltaristu suutlikkus 
(muud kui eluasemed) – romad

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 2 – RÜV 70 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saava sotsiaaltaristu suutlikkus 
(muud kui eluasemed) – muud

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 68 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

taastatud eluasemete täituvus – muud taastatud eluasemete täituvus – romad

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 68 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

taastatud eluasemete täituvus – muud
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 72 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

parematele tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate inimeste arv 

parematele tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate inimeste arv – romad

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 72 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

parematele tervishoiuteenustele 
juurdepääsu omavate inimeste arv –
muud

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saavate tervishoiuasutuste teenuseid 
kasutavate inimeste arv aastas 

toetust saavate tervishoiuasutuste teenuseid 
kasutavate inimeste arv aastas – romad

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saavate tervishoiuasutuste 
teenuseid kasutavate inimeste arv aastas –
muud
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 74 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saavate sotsiaalhoolekandeasutuste 
teenuseid kasutavate inimeste arv aastas

toetust saavate sotsiaalhoolekandeasutuste 
teenuseid kasutavate inimeste arv aastas –
romad

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – veerg 3 – RÜT 74 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toetust saavate 
sotsiaalhoolekandeasutuste teenuseid 
kasutavate inimeste arv aastas – muud



AD\1166578ET.docx 19/20 PE625.438v02-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond

Viited COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

REGI
11.6.2018

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

LIBE
5.7.2018

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Soraya Post
9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 10.9.2018 18.10.2018

Vastuvõtmise kuupäev 18.10.2018

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

36
6
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, 
Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Dietmar Köster, 
Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 
Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Giancarlo Scottà, 
Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian 
Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, 
Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Innocenzo Leontini, Ana 
Miranda, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara 
Spinelli, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ivan Štefanec



PE625.438v02-00 20/20 AD\1166578ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

36 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia 
Járóka, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Traian 
Ungureanu

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, 
Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Ana Miranda, Bodil Valero

6 –

ECR Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE Kinga Gál, Jaromír Štětina

1 0

PPE Tomáš Zdechovský

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


	1166578ET.docx

