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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle kehtestada ühtsed eeskirjad 
ERFi, ESF+i, Ühtekuuluvusfondi, EMKFi, AMIFi, ISFi ja BMVI jaoks, kuna sellega 
lihtsustatakse programmitööd riigi tasandil, luuakse suurem koostoime eri 
rahastamisvahendite vahel ja parandatakse rahastamise läbipaistvust.

Vastavalt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) pädevusele 
keskenduvad arvamuse koostaja muudatusettepanekud peamiselt AMIFi, ISFi ja BMVIga 
(justiits- ja siseküsimuste valdkonna fondid) seotud sätetele. Kuna komisjoni ettepaneku 
sõnastus ei ole selle kohaldamisala aspektist alati selge, on arvamuse koostaja esitanud 
muudatusettepanekud, et täpsustada, milliseid teksti osi justiits- ja siseküsimuste valdkonna 
fondide suhtes kohaldatakse või ei kohaldata. Lisaks täpsustab ta, et fondispetsiifiliste 
määruste sätted ei saa mitte üksnes täiendada ühissätete määruse sätteid, vaid on vastuolu 
korral ülimuslikud (lex specialis derogat lex generalis). 

Peale selle teeb ta teksti järgmised muudatused:

 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi nimesse lisatakse uuesti sõna 
„integratsioon“ (määruse pealkirjas ja artiklis 1) ning lühend „AMF“ asendatakse 
kogu tekstis lühendiga „AMIF“;

 volitustesse lisatakse viide Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, kuna seda peavad ELi 
õiguse rakendamisel järgima kõik ELi asutused ja institutsioonid ning liikmesriikide 
ametiasutused; 

 põhjendustesse lisatakse täpsustus, et komisjoni algatusel antavat tehnilist abi võib 
kasutada teavitustegevuseks liidu vahenditest toetatavate meetmete tulemuste ja 
lisaväärtuse kohta;

 artiklis 2 esitatud „asjaomaste riigipõhiste soovituste“ määratlusse lisatakse Schengeni 
hindamis- ja järelevalvemehhanismi raames toimuvad hindamised;

 artiklisse 6 lisatakse piirkondlikud asutused ning kohustus anda Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aru programmide rakendamise teemal toimuvate konsultatsioonide 
tulemustest;

 artiklist 17 jäetakse välja nõue põhjendada erakorralist toetust ja programmi 
konkreetseid meetmeid, kuna selliseid rahalisi vahendeid eraldatakse vastavalt 
vajadusele ja neid ei saa seetõttu ette näha;

 lühendatakse tähtaegasid, mille jooksul komisjon peab programmi muudatusi hindama 
ja need heaks kiitma (artikkel 19), et viia tähtajad kooskõlla praeguse tavaga;

 artiklis 31 ette nähtud tehnilise abi kindel määr kehtestatakse iga liikmesriigi puhul 
komisjoniga sõlmitava kokkuleppe alusel ning maksimaalne määr on 7 %; 

 justiits- ja siseküsimuste valdkonna fondide puhul lisatakse artiklisse 34 nõue kaasata 
seirekomisjonide töösse asjaomased ELi detsentraliseeritud asutused;

 programmitöö perioodi jooksul korraldatakse vähemalt kolm koosolekut, et hinnata 
AMIFi, BMVI ja ISFi rakendamist (artikkel 36);
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 teadlikkuse suurendamiseks ELi fondidest rahastatavate juhtprojektide kohta peavad 
liikmesriigid lisama teabe selliste projektide kohta oma ühtsesse veebiportaali 
(artikkel 41);

 teabevahetus toetusesaajate ja programme haldavate asutuste vahel peaks toimuma 
elektrooniliselt alates 2022. aastast, mitte 2023. aastast (artikkel 63).
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi 
ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikleid 3 ja 5,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni,
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat,

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Demograafiliste puudustega tuleks 
tegeleda kõikide liidu, riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
kooskõlastatud tegevuse ning 
kohandamisstrateegiate abil, mis 
kajastavad kohalikku ja piirkondlikku 
tegelikkust, saavutades sellega tõhusa 
mitmetasandilise valitsemise nii 
konkreetsetele piirkondadele suunatud 
kõnealuste konkreetsete 
poliitikasuundade struktuuris kui ka 
nende rakendamises. Liidu vahendite, 
eriti ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi, 
sealhulgas Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
territoriaalse koostöö, Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi ning 
Euroopa ühendamise rahastu suurema 
koordineerimise kaudu tuleks tagada 
demograafiliste puuduste ja asjakohaste 
muudatuste terviklikum käsitlusviis.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et arendada edasi koostöös (2) Et koordineerida, ühtlustada, 
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liikmesriikidega hallatavate liidu fondide, 
ERFi, Euroopa Sotsiaalfond+i (edaspidi 
„ESF+“), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi 
„EMKF“) koos liikmesriikidega 
rahastatavate meetmete Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum and
Migration Fund - AMIF, edaspidi 
„AMIF“), Sisejulgeolekufondi (Internal 
Security Fund - ISF, edaspidi „ISF“)ja 
Integreeritud piirihalduse fondi (Integrated 
Border Management Fund - BMVI, 
edaspidi „BMVI“) koordineeritud ja 
ühtlustatud rakendamist, tuleks kehtestada 
kõigi nende fondide suhtes (edaspidi 
„fondid“) ELi toimimise lepingu artiklil 
322 põhinevad finantseeskirjad, milles 
oleks selgesti määratletud asjaomaste 
sätete kohaldamisala. Peale selle tuleks 
kehtestada ELi toimimise lepingu artiklil 
177 põhinevad ühissätted, et hõlmata ERFi, 
ESF+i, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
poliitikakohased eeskirjad.

lihtsustada ja arendada edasi koostöös 
liikmesriikidega hallatavate liidu fondide, 
ERFi, Euroopa Sotsiaalfond+i (edaspidi 
„ESF+“), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi 
„EMKF“) koos liikmesriikidega 
rahastatavate meetmete Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum, 
Migration and Integration Fund – AMIF, 
edaspidi „AMIF“), Sisejulgeolekufondi 
(Internal Security Fund - ISF, edaspidi 
„ISF“)ja Integreeritud piirihalduse fondi 
(Integrated Border Management Fund –
BMVI, edaspidi „BMVI“) koordineeritud 
ja ühtlustatud rakendamist, tuleks 
kehtestada kõigi nende fondide suhtes 
(edaspidi „fondid“) ELi toimimise lepingu 
artiklil 322 põhinevad finantseeskirjad, 
milles oleks selgesti määratletud 
asjaomaste sätete kohaldamisala. Peale 
selle tuleks kehtestada ELi toimimise 
lepingu artiklil 177 põhinevad ühissätted, 
et hõlmata ERFi, ESF+i, 
Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi 
poliitikakohased eeskirjad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Iga fondi eripärade tõttu tuleks iga 
fondi ja ERFi raames toimuva Euroopa 
territoriaalse koostöö (Interreg) suhtes 
kohaldatavad erieeskirjad sätestada lisaks 
käesoleva määruse sätetele eraldi 
määrustes (edaspidi „fondispetsiifilised 
määrused“).

(3) Iga fondi eripärade tõttu tuleks iga 
fondi ja ERFi raames toimuva Euroopa 
territoriaalse koostöö (Interreg) suhtes 
kohaldatavad erieeskirjad sätestada lisaks 
käesoleva määruse sätetele eraldi 
määrustes (edaspidi „fondispetsiifilised 
määrused“). Vastuoluliste sätete korral 
peaksid fondispetsiifilised määrused 
olema käesoleva määruse suhtes 
ülimuslikud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Äärepoolseimatele ja 
põhjapoolsetele hõredalt asustatud 
piirkondadele tuleks ette näha vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 349 ja 
1994. aasta ühinemisakti protokolli nr 6 
artiklile 2 erimeetmed ja lisarahastus.

(4) Äärealadele ning
äärepoolseimatele ja põhjapoolsetele 
hõredalt asustatud piirkondadele tuleks ette 
näha vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 349 ja 1994. aasta ühinemisakti 
protokolli nr 6 artiklile 2 erimeetmed ja 
lisarahastus, et suurendada sotsiaalset 
sidusust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid
püüdma kõrvaldada ebavõrdsust ja
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
kaasata soolist perspektiivi, samuti 
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega. Fondid ei 
peaks toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile mis tahes kujul. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid ja väärtused, 
k.a Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet, tuleb 
fondide kasutamisel järgida, võttes arvesse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi 
„harta“). Liikmesriigid peaksid järgima ka 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama juurdepääsu kooskõlas selle 
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele, 
millega ühtlustatakse juurdepääsunõuded 
toodetele ja teenustele. Fondide rahastatav 
tegevus peaks aitama kõrvaldada 
ebavõrdsust, edendada soolist 
võrdõiguslikkust, samuti võidelda 
igasuguse diskrimineerimisega, 
sealhulgas soo, rassilise või etnilise 
päritolu, nahavärvuse või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel toimuva diskrimineerimisega. 
Fondid ei peaks toetama meetmeid, mis 
aitavad kaasa segregatsioonile või 
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toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet „saastaja 
maksab“. Et kaitsta siseturu terviklikkust, 
peab ettevõtjatele kasu toov tegevus 
toimuma ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.

sotsiaalsele tõrjumisele mis tahes kujul. 
Fondide eesmärke tuleks ellu viia kestliku 
arengu raames ning seejuures peaks liit 
edendama keskkonna säilitamise, 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise ning kliimamuutuste vastu 
võitlemise eesmärke, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 
191 lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet 
„saastaja maksab“. Et kaitsta siseturu 
terviklikkust, peab ettevõtjatele kasu toov 
tegevus toimuma ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt. Kõigi jaoks parema ja 
kestlikuma tuleviku saavutamiseks on 
vaja suunata fondide toetus Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas sätestatud 
põhimõtetele ja ÜRO tegevuskavas 2030 
sätestatud kestliku arengu eesmärkidele, 
mille suhtes on liit ja liikmesriigid võtnud 
kohustused. Lisaks tuleks fondidega 
aidata kaotada liidus vaesus. Fondide 
rakendamisel peaksid liikmesriigid 
tagama järjepidevuse, sidususe ja 
koostoime nimetatud põhimõtete ja 
eesmärkidega, võttes arvesse kohalikke ja 
piirkondlikke probleeme.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ÜRO lapse õiguste konventsioonis 
sätestatud laste õiguste edendamine on 
liidu poliitika selgesõnaline eesmärk (ELi 
lepingu artikkel 3). Liit ja liikmesriigid 
peaksid kasutama fonde asjakohasel viisil, 
et toetada meetmeid, millega edendatakse 
tõhusat sekkumist, mis aitab kaasa laste 
õiguste realiseerimisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liit peaks kooskõlas määrusega 
xxx/xxx võtma meetmeid oma eelarve 
kaitsmiseks, juhul kui liikmesriikides 
esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjon peaks täitma fondidele 
eraldatud liidu eelarve osa koostöös 
liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) [uue 
finantsmääruse number]12 (edaspidi 
„finantsmäärus“) tähenduses. Seepärast 
peaksid komisjon ja liikmesriigid fondide 
rakendamisel koostöös liikmesriikidega 
järgima finantsmääruses osutatud 
põhimõtteid, nagu usaldusväärne 
finantsjuhtimine, läbipaistvus ja 
diskrimineerimiskeeld.

(10) Komisjon peaks täitma fondidele 
eraldatud liidu eelarve osa koostöös 
liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) [uue 
finantsmääruse number]12 (edaspidi 
„finantsmäärus“) tähenduses. Seepärast 
peaksid komisjon ja liikmesriigid fondide 
rakendamisel koostöös liikmesriikidega 
järgima finantsmääruses osutatud 
põhimõtteid, nagu eelarve õigsus,
usaldusväärne finantsjuhtimine, 
läbipaistvus ja diskrimineerimiskeeld. 
Liikmesriigid peaksid hoiduma selliste 
eeskirjade lisamisest, mis muudavad 
fondide vahendite kasutamise 
toetusesaaja jaoks keeruliseks.

_________________ _________________

12 ELT L […], […], lk […]. 12 ELT L […], […], lk […].

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Fondide rakendamise oluline 
tunnus on partnerluse põhimõte, mis 
põhineb mitmetasandilise valitsemise 

(11) Fondide rakendamise oluline 
tunnus on partnerluse põhimõte, mis 
põhineb mitmetasandilise valitsemise 
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lähenemisviisil ning tagab 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
kaasatuse. Et tagada partnerluse korralduse 
jätkuvus, peaks jääma kehtima komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/201413.

lähenemisviisil ning tagab pädevate 
piirkondlike ja kohalike asutuste, 
kodanikuühiskonda esindavate 
asjakohaste asutuste ning valitsusväliste 
organisatsioonide ja majanduslike ja 
sotsiaalpartnerite kaasatuse. AMIFi ja 
BMVI rakendamiseks peaksid 
liikmesriigid lisaks tagama, et partnerlus 
hõlmab asjakohaseid rahvusvahelisi 
organisatsioone. Et tagada partnerluse 
korralduse jätkuvus, peaks jääma kehtima 
komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 
240/201413.

__________________ __________________

13 Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 
millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1).

13 Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 
millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu tasandil on majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta riikide 
reformiprioriteetide kindlaksmääramise ja 
nende rakendamise raamistik. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetamiseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. Need strateegiad 
tuleks esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et kirjeldada ja 
koordineerida prioriteetseid 
investeerimisprojekte, mida toetada riikliku 
ja liidu rahastusega. Need peaksid aitama 
ka kasutada liidu rahastust järjekindlalt ja 
maksimeerida eelkõige fondidelt, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendilt 
ja InvestEU-lt saadava rahalise toetuse 
lisandväärtust.

(12) Liidu tasandil on majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta riikide 
reformiprioriteetide kindlaksmääramise ja 
nende rakendamise raamistik. 
Liikmesriigid töötavad nende 
reformiprioriteetide toetamiseks välja oma 
riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad. Need strateegiad 
tuleks esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et kirjeldada ja 
koordineerida prioriteetseid 
investeerimisprojekte, mida toetada riikliku 
ja liidu rahastusega. Need peaksid aitama 
ka kasutada liidu rahastust järjekindlalt ja 
maksimeerida eelkõige fondidelt, Euroopa 
investeeringute stabiliseerimise vahendilt 
ja InvestEU-lt saadava rahalise toetuse 
lisandväärtust. Need strateegiad peaksid 
olema ka kooskõlas muude liidu fondide, 
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programmide ja vahenditega, nagu 
romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik 
pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tagamaks vajalikud eeltingimused 
fondidest antava liidu toetuse 
tulemuslikuks ja tõhusaks kasutamiseks, 
tuleks kehtestada lühike 
rakendamistingimuste loend ning 
kokkuvõtlikud ja täielikud objektiivsed 
kriteeriumid nende hindamiseks. Iga 
rakendamistingimus peaks olema seotud 
erieesmärgiga ja automaatselt kohaldatav, 
kui valitakse toetamiseks erieesmärk. Kui 
tingimused ei ole täidetud, ei tuleks 
asjaomaste erieesmärkide raames toimuva 
tegevuse kulusid maksetaotlustesse lisada. 
Et säilitada soodne investeerimisraamistik, 
tuleks regulaarselt jälgida 
rakendamistingimuste jätkuvat täitmist. 
Peale selle on oluline tagada, et 
toetamiseks valitud tegevus toimuks 
kooskõlas kehtivate strateegiate ja 
planeerimisdokumentidega, rõhutades 
täidetud rakendamistingimusi, tagades 
seeläbi, et kaasrahastatav tegevus on 
kooskõlas liidu poliitikaraamistikuga.

(17) Tagamaks vajalikud eeltingimused 
fondidest antava liidu toetuse 
mittediskrimineerivaks, kaasavaks,
tulemuslikuks, tõhusaks ja läbipaistvaks
kasutamiseks – mis võib aidata taastada 
ka ELi elanike usaldust ELi ja selle 
toimimise vastu –, tuleks kehtestada lühike 
rakendamistingimuste loend ning 
kokkuvõtlikud ja täielikud objektiivsed 
kriteeriumid nende hindamiseks. Iga 
rakendamistingimus peaks olema seotud 
erieesmärgiga ja automaatselt kohaldatav, 
kui valitakse toetamiseks erieesmärk. Kui 
tingimused ei ole täidetud, ei tuleks 
asjaomaste erieesmärkide raames toimuva 
tegevuse kulusid maksetaotlustesse lisada. 
Et säilitada soodne investeerimisraamistik, 
tuleks regulaarselt jälgida 
rakendamistingimuste jätkuvat täitmist. 
Peale selle on oluline tagada, et 
toetamiseks valitud tegevus toimuks 
kooskõlas kehtivate strateegiate ja 
planeerimisdokumentidega, rõhutades 
täidetud rakendamistingimusi, tagades 
seeläbi, et kaasrahastatav tegevus on 
kooskõlas liidu poliitikaraamistikuga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On vaja sätestada ühised nõuded (21) Selleks et hõlbustada programmide 
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programmide sisule, võttes arvesse iga 
fondi erijooni. Neid ühisnõudeid saab 
täiendada fondispetsiifiliste eeskirjadega. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) [XXX]15 (Euroopa territoriaalse 
koostöö määrus) peaks sisaldama erisätteid 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
(Interreg) programmide sisu kohta.

ettevalmistamist riigi tasandil ning 
suurendada läbipaistvust ja 
aruandekohustust, on vaja ühtlustada 
programmide osasid nii palju kui 
võimalik. Seetõttu tuleks käesolevas 
määruses sätestada ühised nõuded 
programmide sisule, võttes arvesse iga 
fondi erijooni, ning esitada vormid, 
eelkõige ERFist (tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames), ESF+ist, Ühtekuuluvusfondist ja 
EMKFist toetatavate programmide jaoks, 
samuti AMIFist, BMVIst ja ISFist 
toetavate programmide jaoks.
Ühisnõudeid saab täiendada 
fondispetsiifiliste eeskirjadega. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
[XXX]15 (Euroopa territoriaalse koostöö 
määrus) peaks sisaldama erisätteid 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
(Interreg) programmide sisu kohta.

__________________ __________________

15 Määrus (EL) nr [...] Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja välistest 
rahastamisvahenditest toetatava Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
suhtes kohaldatavate erisätete kohta (ELT 
L […], […], lk […]).

15 Määrus (EL) nr [...] Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja välistest 
rahastamisvahenditest toetatava Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
suhtes kohaldatavate erisätete kohta (ELT 
L […], […], lk […]).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut. See peaks 
võtma arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning sotsiaal-kultuurilisi 
karakteristikuid, tagama struktuurilised 
muutused, arendama kogukonna 
suutlikkust ja stimuleerima innovatsiooni. 
Tihendada tuleks koostööd ja tugevdada 
fondide integreeritud kasutamist kohalike 

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut. See peaks 
võtma arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning sotsiaal-kultuurilisi 
karakteristikuid, tagama struktuurilised 
muutused, arendama kogukonna 
suutlikkust ja stimuleerima innovatsiooni 
ja teadusuuringuid. Tihendada tuleks 
koostööd ja tugevdada fondide 
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arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve 
esindavad kohalikud tegevusrühmad. Et 
soodustada erinevate fondide 
koordineeritud toetust kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiatele ja 
hõlbustada nende rakendamist, tuleks 
kasutada juhtfondi lähenemisviisi.

integreeritud kasutamist kohalike 
arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve 
esindavad kohalikud tegevusrühmad. Et
soodustada erinevate fondide 
koordineeritud toetust kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiatele ja 
hõlbustada nende rakendamist, tuleks 
kasutada juhtfondi lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid peaksid moodustama 
programmide tulemuslikkuse seireks 
seirekomisjonid. ERFi, ESF+i ja 
Ühtekuuluvusfondi iga-aastased 
rakendamisaruanded tuleks asendada iga-
aastase struktureeritud poliitilise 
dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi 
esitatud uusimal teabel ja andmetel 
programmi rakendamise kohta.

(27) Liikmesriigid peaksid moodustama 
programmide tulemuslikkuse seireks 
seirekomisjonid, mis koosnevad 
asjakohastest sotsiaalpartneritest, 
kodanikuühiskonnast, võrdõiguslikkust 
edendavatest asutustest ja sõltumatutest 
inimõigusorganisatsioonidest. Ülioluline 
on läbipaistvus ja tasakaalustatud 
esindatus, seepärast tuleb tagada 
vähemuste ja muude tõrjutud rühmade 
asjakohane esindatus. Seirekomisjonid 
peaks heaks kiitma komisjon. ERFi, 
ESF+i ja Ühtekuuluvusfondi iga-aastased 
rakendamisaruanded tuleks asendada iga-
aastase struktureeritud poliitilise 
dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi 
esitatud uusimal teabel ja andmetel 
programmi rakendamise kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Liikmesriigid peaksid oma 
programme hindama, et parandada 
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programmide kavandamise ja 
rakendamise taset. Selleks peaksid 
liikmesriigid koostama hindamiskava, mis 
peaks sisaldama AMIFi, BMVI ja ISFi 
vahehindamist. Lisaks peaksid 
liikmesriigid 30. juuniks 2029 viima läbi 
iga programmi mõju hindamise.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et toetada järgmise programmitöö 
perioodi asjaomaste programmide ja 
meetmete ettevalmistamist, peaks komisjon 
viima läbi fondide vahehindamise. 
Programmitöö perioodi lõpus peaks 
komisjon viima läbi fondide 
järelhindamised, milles tuleks keskenduda
fondide mõjule.

(30) Et toetada järgmise programmitöö 
perioodi asjaomaste programmide ja 
meetmete ettevalmistamist, peaks komisjon 
viima läbi fondide vahehindamise. 
Programmitöö perioodi lõpus peaks 
komisjon hindama fondide mõju. Nende 
hindamiste tulemused tuleks avaldada, et 
tagada läbipaistvus ja suurendada 
kodanike usaldust liidu ja selle 
institutsioonide vastu.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Korraldusasutused peaksid 
avaldama programmi tööd toetaval 
veebisaidil struktureeritud teavet valitud 
tegevuse ja toetusesaajate kohta, võttes 
arvesse isikuandmete kaitse nõudeid 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/67917.

(32) Korraldusasutused peaksid 
avaldama programmi tööd toetaval 
veebisaidil struktureeritud teavet valitud 
tegevuse ja toetusesaajate kohta, järgides 
samal ajal täielikult isikuandmete kaitse 
nõudeid, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2016/1717.

__________________ __________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
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andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Fondide tegevuse tulemuslikkuse, 
õigluse ja püsiva mõju kindlustamiseks 
tuleks näha ette sätted, mis tagaksid 
taristusse tehtavate ja tulusate 
investeeringute pikaajalisuse ning hoiaksid 
ära fondide kasutamise põhjendamatute 
eeliste saamiseks. Korraldusasutused 
peaksid pöörama erilist tähelepanu sellele, 
et tegevuste valikul mitte toetada 
ümberpaigutamist, ning käsitama nõuete 
täitmata jätmisena seda, kui summasid on 
makstud tegevuse kestvuse nõuetele 
mittevastavale tegevusele.

(38) Fondide tegevuse kaasavuse, 
mittediskrimineerimise, tulemuslikkuse, 
õigluse ja püsiva mõju kindlustamiseks 
tuleks näha ette sätted, mis tagaksid 
taristusse tehtavate ja tulusate 
investeeringute kaasavuse, 
mittediskrimineerimise, pikaajalisuse ning 
hoiaksid ära fondide kasutamise 
põhjendamatute eeliste saamiseks. 
Korraldusasutused peaksid pöörama erilist 
tähelepanu sellele, et tegevuste valikul 
mitte toetada ümberpaigutamist, ning 
käsitama nõuete täitmata jätmisena seda, 
kui summasid on makstud tegevuse 
kestvuse nõuetele mittevastavale 
tegevusele. Ülioluline on läbipaistvus 
kogu protsessi vältel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Fondide tegevuse tulemuslikkuse, 
õigluse ja püsiva mõju kindlustamiseks 
tuleks näha ette sätted, mis tagaksid 
taristusse tehtavate ja tulusate 
investeeringute pikaajalisuse ning hoiaksid 
ära fondide kasutamise põhjendamatute 
eeliste saamiseks. Korraldusasutused 
peaksid pöörama erilist tähelepanu sellele, 
et tegevuste valikul mitte toetada 
ümberpaigutamist, ning käsitama nõuete 

(38) Fondide tegevuse tulemuslikkuse, 
tõhususe, õigluse ja püsiva mõju 
kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis 
tagaksid taristusse tehtavate ja tulusate 
investeeringute pikaajalisuse ning hoiaksid 
ära fondide kasutamise põhjendamatute 
eeliste saamiseks. Korraldusasutused 
peaksid pöörama erilist tähelepanu sellele, 
et tegevuste valikul mitte toetada 
ümberpaigutamist, ning käsitama nõuete 
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täitmata jätmisena seda, kui summasid on 
makstud tegevuse kestvuse nõuetele 
mittevastavale tegevusele.

täitmata jätmisena seda, kui summasid on 
makstud tegevuse kestvuse nõuetele 
mittevastavale tegevusele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Tulemuslikuks võitlemiseks 
romadevastasusega ning tagamaks, et 
romad saavad kasutada ära oma täieliku 
potentsiaali liidu kodanikena, on vaja 
integreeritud lähenemisviisi ja 
programmitööd ning mitmest fondist 
rahastatavate programmide rakendamist. 
Seepärast on hädavajalik Euroopa 
Sotsiaalfondi, ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi kokkusobivus ja 
vastastikune täiendavus, nagu ka muude 
asjakohaste fondide (EAFRD, Erasmuse 
programm, programm „Loov Euroopa“, 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond jms) 
kokkusobivus ja vastastikune täiendavus.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Võttes täielikult arvesse riigiabi ja 
riigihanke eeskirju, mis on välja töötatud 
juba 2014.–2020. aasta programmitöö 
perioodil, peaks korraldusasutustel olema 
võimalus valida kõige sobivamad viisid, 
kuidas kasutada rahastamisvahendeid 
sihtpiirkondade erivajaduste 
rahuldamiseks.

(44) Võttes täielikult arvesse riigiabi ja 
riigihanke eeskirju, mis on välja töötatud 
juba 2014.–2020. aasta programmitöö 
perioodil, peaks korraldusasutustel olema 
võimalus valida kõige sobivamad viisid, 
kuidas kasutada rahastamisvahendeid 
sihtpiirkondade erivajaduste rahuldamiseks 
ja saavutada maksimaalsed head mõjud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse suurendamiseks peaks 
komisjon nägema ette kaebuste 
lahendamise süsteemi, mis on kättesaadav 
kõikidele kodanikele ja sidusrühmadele 
programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise kõikides etappides, 
sealhulgas seire- ja hindamisetapis.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Ka liikmesriigid peaksid olema 
kohustatud ära hoidma, välja selgitama ja 
lahendama eeskirjade eiramisi ning 
toetusesaajate toime pandud pettusi. Lisaks 
võib Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) kooskõlas määrusega (EL, 
Euratom) nr 883/201318 ning määrustega 
(Euratom, EÜ) nr 2988/9519 ja nr 2185/9620

viia läbi haldusjuurdlusi, sealhulgas 
kohapealset kontrolli, et teha kindlaks, kas 
on toime pandud pettust, korruptsiooni või 
muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust. Vastavalt 
määrusele (EL) 2017/193921 võib Euroopa 
Prokuratuur uurida pettusi ja muud liidu 
finantshuve kahjustavat tegevust ning 
esitada nende kohta süüdistusi kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2017/1371, mis käsitleb 
võitlust liidu finantshuve kahjustavate 
pettuste vastu kriminaalõiguse abil22. 
Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid, et iga liidu vahendeid saav 
füüsiline ja juriidiline isik teeks igakülgset 
koostööd liidu finantshuvide kaitseks, et 
komisjonile, Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF), Euroopa Prokuratuurile 
ja Euroopa Kontrollikojale antaks 
vajalikud õigused, sealhulgas 

(58) Ka liikmesriigid peaksid olema 
kohustatud ära hoidma, välja selgitama ja 
lahendama eeskirjade eiramisi ning 
toetusesaajate toime pandud pettusi. Lisaks 
võib Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) kooskõlas määrusega (EL, 
Euratom) nr 883/201318 ning määrustega 
(Euratom, EÜ) nr 2988/9519 ja nr 2185/9620

viia läbi haldusjuurdlusi, sealhulgas 
kohapealset kontrolli, et teha kindlaks, kas 
on toime pandud pettust, korruptsiooni või 
muud liidu finantshuve kahjustavat 
ebaseaduslikku tegevust. Vastavalt 
määrusele (EL) 2017/193921 võib Euroopa 
Prokuratuur uurida pettusi ja muud liidu 
finantshuve kahjustavat tegevust ning 
esitada nende kohta süüdistusi kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2017/1371, mis käsitleb 
võitlust liidu finantshuve kahjustavate 
pettuste vastu kriminaalõiguse abil22. 
Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke 
meetmeid, et iga liidu vahendeid saav 
füüsiline ja juriidiline isik teeks igakülgset 
koostööd liidu finantshuvide kaitseks, et 
komisjonile, Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF), Euroopa Prokuratuurile 
ja Euroopa Kontrollikojale antaks 
vajalikud õigused, sealhulgas 
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juurdepääsuõigus, ning et liidu rahaliste 
vahendite rakendamisega seotud 
kolmandatel isikutel oleksid samaväärsed 
õigused. Liikmesriigid peaksid komisjonile 
teatama eeskirjade eiramisest, sealhulgas 
pettustest, meetmetest, mis nende suhtes
võetud, ning OLAFi juurdluse tulemusel 
võetud meetmetest.

juurdepääsuõigus, ning et liidu rahaliste 
vahendite rakendamisega seotud 
kolmandatel isikutel oleksid samaväärsed 
õigused. Liikmesriigid peaksid komisjonile 
teatama üksikasjalikul viisil eeskirjade 
eiramisest, sealhulgas pettustest, 
meetmetest, mis nende suhtes võetud, ning 
OLAFi juurdluse tulemusel võetud 
meetmetest, ning vajaduse korral 
põhjustest, miks ei võetud OLAFi 
juurdluse tulemusel mingeid meetmeid. 
Liikmesriigid, kes ei osale Euroopa 
Prokuratuuriga seotud tõhustatud 
koostöös, peaksid andma üksikasjalikult 
komisjonile teada tuvastatud 
pettusejuhtumite eest vastutusele 
võtmisest ning, kui see on asjakohane, 
Eurojustiga tehtavast koostööst 
küsimustes, mis kuuluvad Euroopa 
Prokuratuuri pädevusvaldkonda.

_________________ _________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

19 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

19 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

20 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 
2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

20 Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 
2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja 
inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

21 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

21 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).
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22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetele. Eelkõige selleks et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende eksperdid saavad alati osaleda 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(70) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohased konsultatsioonid kõikide 
huvitatud pooltega, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ning et need konsultatsioonid 
toimuksid vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetele. 
Eelkõige selleks et tagada võrdne 
osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende eksperdid saavad alati osaleda 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF), Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum and
Migration Fund – AMIF), 
Sisejulgeolekufondi (Internal Security 
Fund – ISF) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 

(a) Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF), Varjupaiga-, 
Rände- ja Integratsioonifondi (Asylum,
Migration and Integration Fund – AMIF), 
Sisejulgeolekufondi (Internal Security 
Fund – ISF) ning piirihalduse ja viisade 
rahastamisvahendi (Border Management 
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and Visa Instrument – BMVI) (edaspidi 
„fondid“) suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad;

and Visa Instrument – BMVI) (edaspidi 
„fondid“) suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „asjaomased riigipõhised 
soovitused“ – nõukogu soovitused, mis on 
võetud vastu ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 
kohaselt seoses struktuursete 
probleemidega, mis kuuluvad fondide 
kohaldamisalasse vastavalt 
fondispetsiifilistes määrustes sätestatule, 
ning asjaomased soovitused, mis on võetud 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) [energialiidu juhtimist 
käsitleva uue määruse number] artikli [XX] 
kohaselt;

(1) „asjaomased riigipõhised 
soovitused“ – nõukogu soovitused, mis on 
võetud vastu ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 lõike 4 
kohaselt seoses struktuursete 
probleemidega, mis kuuluvad fondide 
kohaldamisalasse vastavalt 
fondispetsiifilistes määrustes sätestatule,
nõukogu määruse (EL) nr 1053/20131 a

raames tehtud soovitused ning asjaomased 
soovitused, mis on võetud vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
[energialiidu juhtimist käsitleva uue 
määruse number] artikli [XX] kohaselt;

__________________

1 a Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta 
määrus (EL) nr 1053/2013, millega 
kehtestatakse hindamis- ja 
järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ 
kohaldamise kontrollimiseks ja 
tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 
16. septembri 1998. aasta otsus, millega 
luuakse Schengeni hindamis- ja 
rakendamiskomitee (ELT L 295, 
6.11.2013, lk 27).

Selgitus

See on asjakohane ISFi puhul.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „soolise aspekti arvestamine“ –
kahepoolne lähenemisviis, mis hõlmab nii 
sooliste aspektide süsteemset 
integreerimist rakendamis- ja 
programmitöö protsessi kõikidesse 
etappidesse kui ka täiendavaid 
erimeetmeid. Soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtte integreerimiseks programmide 
ettevalmistamisse ja rakendamisse võib 
kasutada soolist võrdõiguslikkust 
arvestava eelarvestamise meetodeid;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) arukam Euroopa majanduse 
uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 
kaudu;

(a) arukam Euroopa majanduse 
uuendusliku, kestliku ja aruka 
ümberkujundamise kaudu;

Muudatusettepanek 33

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

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;

(b) keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa elujõulise keskkonna,
puhtale energeetikale õiglase ülemineku, 
roheliste ja siniste investeeringute, 
ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -
juhtimise kaudu;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sotsiaalsem Euroopa, kus 
rakendatakse Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast;

(d) sotsiaalsem, kaasavam ja sidusam
Euroopa, kus rakendatakse Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast ning võideldakse 
eeskätt ebavõrdsuse, vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja töötuse vastu;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kodanikele lähemal olev Euroopa, 
soodustades linna- ja maapiirkondade ning 
rannikualade kestlikku ja terviklikku 
arengut kohalike algatuste kaudu.

(e) kodanikele lähemal olev Euroopa, 
soodustades linna- ja maapiirkondade ning 
rannikualade kestlikku, terviklikku ja 
tasakaalustatud arengut kohalike algatuste 
kaudu.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikides ja regioonides 
tehtavad investeeringud tööhõivesse ja 
majanduskasvu, mida toetavad ERF, ESF+ 
ja Ühtekuuluvusfond; ning

(a) liikmesriikides ja regioonides 
tehtavad investeeringud tööhõivesse ning
kestlikku ja kaasavasse majanduskasvu, 
mida toetavad ERF, ESF+ ja 
Ühtekuuluvusfond ning

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid annavad teavet 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
toetuse kohta, kasutades metoodikat, mis 

3. Liikmesriigid annavad õigeaegselt
teavet keskkonna- ja kliimaeesmärkidega 
seotud toetuse kohta, kasutades 
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põhineb iga fondi sekkumise liikidel. See 
metoodika hõlmab antava toetuse kaalu 
kindlaksmääramist tasemel, mis kajastab 
toetuse panuse ulatust keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisse. ERFi, 
ESF+ ja Ühtekuuluvusfondi puhul seotakse 
kaal I lisas sätestatud sekkumise liikide 
valdkondade ja koodidega.

metoodikat, mis põhineb iga fondi 
sekkumise liikidel. See metoodika hõlmab 
antava toetuse kaalu kindlaksmääramist 
tasemel, mis kajastab toetuse panuse 
ulatust keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisse. ERFi, ESF+ ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul seotakse kaal I 
lisas sätestatud sekkumise liikide 
valdkondade ja koodidega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
koordineerimise, vastastikuse täiendavuse 
ja sidususe fondide ja selliste muude liidu 
rahastamisvahendite vahel, nagu reformide 
tugiprogramm, kaasa arvatud 
reformitoetusvahend ja tehnilise toetuse 
vahend. Nad optimeerivad vastutavate 
osaliste vahelisi 
koordineerimismehhanisme, et vältida 
kavandamise ja rakendamise dubleerimist.

4. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
koordineerimise, vastastikuse täiendavuse 
ja sidususe fondide ja selliste muude liidu 
rahastamisvahendite vahel, nagu reformide 
tugiprogramm, kaasa arvatud 
reformitoetusvahend ja tehnilise toetuse 
vahend, romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ÜRO raamistik 
pärast 2020. aastat jms. Nad optimeerivad 
vastutavate osaliste vahelisi 
koordineerimismehhanisme, et vältida 
kavandamise ja rakendamise dubleerimist.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ja 
võrdsed võimalused ning 
mittediskrimineerimine

1. Kõikide ühissätete määrusega 
reguleeritud fondide puhul tuleb kogu 
programmide ettevalmistamise, 
rakendamise, seire ja hindamise vältel 
tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus. 
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Soolist aspekti tuleks võtta arvesse 
programmi kõikides mõõtmetes ja 
etappides.

2. Programmiga edendatakse kogu selle 
ettevalmistamise, rakendamise, seiramise 
ja hindamise käigus ka kõigi võrdseid 
võimalusi, diskrimineerimata soo, rassi 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või sooidentiteedi põhjal.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pädevad asutused, kes esindavad 
kodanikuühiskonda, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning sotsiaalse kaasamise, 
põhiõiguste, puudega inimeste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad asutused.

(c) pädevad asutused, kes esindavad 
kodanikuühiskonda, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning vaesuse kaotamise ja
sotsiaalse kaasamise, põhiõiguste, puudega 
inimeste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ning 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad asutused, nagu 
võrdõiguslikkust edendavad asutused ja 
sõltumatud inimõigusorganisatsioonid.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. AMIFi ja BMVI rakendamiseks 
tagavad liikmesriigid, et partnerlus 
hõlmab ka asjakohaseid rahvusvahelisi 
organisatsioone.

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttele kaasab liikmesriik 
eespool nimetatud partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistamisse ning 
jätkab kaasamist kogu programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal; see 
hõlmab ka osalemist programmide 
seirekomisjonides kooskõlas artikliga 34.

2. Vastavalt mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttele kaasab liikmesriik 
eespool nimetatud partnerid võrdsetel 
alustel partnerluslepingute 
ettevalmistamisse ning jätkab kaasamist 
kogu programmide ettevalmistamise,
rakendamise ja hindamise ajal; see hõlmab 
ka osalemist programmide 
seirekomisjonides kooskõlas artikliga 34.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt kord aastas konsulteerib 
komisjon liidu tasandil partnereid 
esindavate organisatsioonidega 
programmide rakendamise teemal.

4. Vähemalt kord aastas konsulteerib 
komisjon liidu tasandil partnereid 
esindavate organisatsioonidega 
programmide rakendamise teemal ning 
annab tulemustest aru Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Selgitus rahvusvaheliste organisatsioonide väljajätmise kohta: arvamuse koostaja tunnistab 
rahvusvaheliste organisatsioonide olulisust AMIFi rakendamisel, kuid partnerlus on 
selgesõnaliselt suunatud piirkondlikele ja kohalikele asutustele (vt esimene lause). 
Asjakohasem näib kaasata rahvusvahelised organisatsioonid konkreetsete programmide 
ettevalmistamisse, mitte partnerlusse, mis hõlmab kõiki ühissätete määrusega hõlmatud 
fonde.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
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Põhiõiguste järgimine

Liikmesriigid ja komisjon tagavad fondide 
rakendamisel põhiõiguste järgimise ja 
kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine

Liikmesriikide ja komisjoni eesmärk on 
kaotada ebavõrdsus ning tagada, et kogu 
programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise ajal võetakse arvesse ja 
edendatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning soolise aspekti ja 
soolise perspektiivi kaasamist, muu 
hulgas seoses programmide seire, 
aruandluse ja hindamisega. Fondist ei 
toetata meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile mis tahes kujul.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) iga fondi iga valitud 
poliitikaeesmärgi puhul kokkuvõte 
tegevustest ja meetmetest, millega 
tagatakse võrdõiguslikkus, kaasavus ja 
mittediskrimineerimine (nii sotsiaalsest 
kui ka geograafilisest aspektist);

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetmed, mis võetakse, et kaasata 
artiklis 6 osutatud asjakohased partnerid;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik vaatab 
partnerluslepingu läbi, võttes arvesse 
komisjoni tähelepanekuid.

3. Kui komisjon on esitanud 
tähelepanekuid, vaatab liikmesriik
partnerluslepingu läbi ja võtab neid
tähelepanekuid arvesse.

Selgitus

Kui komisjon ei ole tähelepanekuid esitanud, ei ole läbivaatamine vajalik.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse iga 
erieesmärgi tulemusliku ja tõhusa 
rakendamise eeltingimused (edaspidi 
„rakendamistingimused“).

Käesolevas määruses sätestatakse iga 
erieesmärgi kaasava, 
mittediskrimineeriva, tulemusliku ja 
tõhusa rakendamise eeltingimused 
(edaspidi „rakendamistingimused“).

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab hinnangu kolme kuu 
jooksul pärast lõikes 3 osutatud teabe 

Komisjon koostab hinnangu kolme kuu 
jooksul pärast lõikes 3 osutatud teabe 
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saamist ja teatab liikmesriigile, kui on 
rakendamistingimuse täidetuks 
lugemisega nõus.

saamist ja teatab liikmesriigile tulemustest.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) fondispetsiifilistes määrustes 
sätestatud erieesmärkidega seotud väljund-
ja tulemusnäitajad;

(a) fondispetsiifilistes määrustes 
sätestatud erieesmärkidega seotud 
kontrollitavad ja auditeeritavad väljund-
ja tulemusnäitajad;

Selgitus

Sõltumatud kolmandad pooled peaksid saama tulemusnäitajaid kontrollida ja auditeerida.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teeb kõnealused
metoodikad kättesaadavaks, kui seda 
taotleb komisjon.

2. Liikmesriik esitab taotluse korral 
kättesaadavad metoodikad komisjonile.
Komisjon võib teha ettepaneku nende 
metoodikate muudatusteks, mida 
liikmesriik peab arvesse võtma.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II pealkiri – 3. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusväärse majandusjuhtimisega
seotud meetmed

Usaldusväärse majandusjuhtimise ning 
õigusriigi põhimõtte järgimisega seotud 
meetmed
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Meetmed fondide tulemuslikkuse 
sidumiseks õigusriigi põhimõtte 

järgimisega

1. Juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, 
võtab liit meetmeid oma eelarve 
kaitsmiseks.

2. Need meetmed võetakse vastu vastavalt 
määrusele xxx/xxx liidu eelarve kaitsmise 
kohta, juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse 
strateegia, mis käsitleb programmi kaudu 
antavat panust poliitikaeesmärkide 
saavutamisse ja programmi tulemuste 
kohta teabe levitamisse.

1. Igas programmis sätestatakse 
strateegia, mis käsitleb programmi kaudu 
antavat panust asjaomase fondi
poliitikaeesmärkide saavutamisse ja 
programmi tulemuste kohta teabe 
levitamisse.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm koosneb prioriteetidest. Iga 
prioriteet vastab ühele poliitikaeesmärgile 
või tehnilisele abile. Poliitikaeesmärgile 
vastav prioriteet koosneb ühest või mitmest 
erieesmärgist. Samale poliitikaeesmärgile 

ERFist, ESF+ist ja Ühtekuuluvusfondist 
toetatavad programmid koosnevad
prioriteetidest. Iga prioriteet vastab ühele 
poliitikaeesmärgile või tehnilisele abile. 
Poliitikaeesmärgile vastav prioriteet 
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võib vastata mitu prioriteeti. koosneb ühest või mitmest erieesmärgist. 
Samale poliitikaeesmärgile võib vastata 
mitu prioriteeti.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkuvõte peamistest 
probleemidest, võttes arvesse

(a) kokkuvõte peamistest 
probleemidest, võttes vastavalt vajadusele
arvesse

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) AMIFist, ISFist ning BMVIst 
toetatavate programmide puhul asjakohase 
liidu õigustiku ja asjakohaste 
tegevuskavade rakendamisel tehtavaid 
edusamme;

vii) erandina artikli 17 lõike 3 
alapunktidest i–vi AMIFist, ISFist ning 
BMVIst toetatavate programmide puhul 
asjakohase liidu õigustiku ja asjakohaste 
tegevuskavade rakendamisel tehtavaid 
edusamme ja tuvastatud puudusi;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) võrdõiguslikkust, kaasavust ja 
mittediskrimineerimist (nii sotsiaalsest kui 
ka geograafilisest aspektist) tagavad 
meetmed;

Muudatusettepanek 60
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
artiklis 6 osutatud asjakohased partnerid 
programmi ettevalmistamisse, ning 
partnerite roll programmi rakendamises, 
seires ja hindamises;

(g) meetmed, mida võetakse, et kaasata 
artiklis 6 osutatud asjakohased partnerid 
programmi ettevalmistamisse, partnerite 
roll programmi rakendamises, seires ja 
hindamises, ning kas ja kuidas nende 
partnerite esitatud märkusi on võetud 
arvesse programmi ettevalmistamisel;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) meetmed, mis on võetud soolise 
aspekti arvestamiseks;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral AMIFi määruse 
artiklites [16 ja 17] osutatud 
tegevustoetuse, konkreetsete meetmete, 
erakorralise toetuse ja meetmetega seotud 
põhjendused;

(d) vajaduse korral AMIFi määruse 
artiklites [16 ja 17] osutatud tegevustoetuse 
ja meetmetega seotud põhjendused;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik vaatab programmi läbi, 
võttes arvesse komisjoni tähelepanekuid.

3. Kui komisjon on esitanud 
tähelepanekuid, vaatab liikmesriik
programmi läbi ja võtab neid
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tähelepanekuid arvesse.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab muudatust ja selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele, sealhulgas 
eeskirjadele riigi tasandil ning võib esitada 
tähelepanekuid kolme kuu jooksul alates 
muudetud programmi esitamise 
kuupäevast.

2. Komisjon hindab muudatust ja selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele, sealhulgas 
eeskirjadele riigi tasandil ning võib esitada 
tähelepanekuid kahe kuu jooksul alates 
muudetud programmi esitamise 
kuupäevast.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik vaatab muudetud 
programmi läbi ja võtab arvesse komisjoni
tähelepanekuid.

3. Kui komisjon on esitanud 
tähelepanekuid, vaatab liikmesriik
muudetud programmi läbi ja võtab neid
tähelepanekuid arvesse.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab programmi 
muutmise heaks hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik esitas muudetud 
programmi.

4. Komisjon kiidab programmi 
muutmise heaks võimalikult kiiresti, kuid
hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui 
liikmesriik esitas muudetud programmi.

Muudatusettepanek 67
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib programmitöö perioodi 
vältel sama fondi sama programmi muu 
prioriteedi alla ümber paigutada summa, 
mis moodustab kuni 5 % esialgsest 
eraldisest ja kuni 3 % programmi eelarvest. 
ERFist ja ESF+-ist toetatavate 
programmide puhul saab ümber paigutada 
üksnes sama piirkonnakategooria eraldisi.

Liikmesriik võib nõuetekohase 
põhjendatuse korral programmitöö 
perioodi vältel sama fondi sama programmi 
muu prioriteedi alla ümber paigutada 
summa, mis moodustab kuni 5 % esialgsest 
eraldisest ja kuni 5 % programmi eelarvest. 
ERFist ja ESF+-ist toetatavate 
programmide puhul saab ümber paigutada 
üksnes sama piirkonnakategooria eraldisi.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sellega võimestatakse kohalikke 
kogukondi töötama välja pikaajalised 
strateegiad ja lahendused peamiste 
probleemide jaoks, millega neil tuleb 
toime tulla;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine tegevuste väljatöötamisel ja 
rakendamisel;

(a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine tegevuste väljatöötamisel ja 
rakendamisel, sealhulgas projektijuhtimise 
suutlikkuse edendamine;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võivad 
fondid toetada meetmeid, mis võivad olla 
seotud eelnevate ja järgnevate 
programmitöö perioodidega ning mis on 
vajalikud kõnealuste fondide tulemuslikuks 
haldamiseks ja kasutamiseks.

1. Liikmesriigi algatusel võivad 
fondid toetada meetmeid, mis võivad olla 
seotud eelnevate ja järgnevate 
programmitöö perioodidega ning mis on 
vajalikud kõnealuste fondide tulemuslikuks 
haldamiseks ja kasutamiseks ning 
artiklis 6 osutatud partnerite suutlikkuse 
suurendamiseks.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilise abiga seotud kulude 
hüvitamisel kohaldatakse fondide puhul 
järgmisi protsendimäärasid:

2. Komisjoni ja liikmesriikide 
vahelise kokkuleppe alusel võib fondide 
puhul tehnilise abiga seotud kulude 
hüvitamisel kehtestada järgmised 
maksimaalsed protsendimäärad:

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) AMIFist, ISFist ning BMVIst antav 
toetus: 6 %.

(d) AMIFist, ISFist ning BMVIst antav 
toetus: 7 %.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra.

2. Iga seirekomisjon võtab vastu oma 
kodukorra, võttes arvesse vajadust 
läbipaistvuse järele.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
kõik programmi eesmärkide saavutamist 
mõjutavad küsimused.

3. Seirekomisjon tuleb kokku 
vähemalt kaks korda aastas ning vaatab 
läbi kõik programmi eesmärkide 
saavutamist mõjutavad küsimused.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab kindlaks
seirekomisjoni koosseisu ning tagab 
asjakohaste liikmesriigi asutuste ja 
vahendusasutuste ning artiklis 6 osutatud 
partnerite esindajate tasakaalustatud 
esindatuse.

Liikmesriik teeb ettepaneku seirekomisjoni 
koosseisu kohta ning tagab asjakohaste 
liikmesriigi asutuste ja vahendusasutuste 
tasakaalustatud esindatuse, võttes arvesse 
vajadust soolise tasakaalu ja 
mitmekesisuse järele, ning artiklis 6 
osutatud partnerite esindajate 
tasakaalustatud esindatuse. 
Seirekomisjonis tuleb tagada sooline 
tasakaal ning vähemuste ja muude 
tõrjutud rühmade asjakohane esindatus. 
Seirekomisjonid peab heaks kiitma 
komisjon.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Koosseisuga või seirekomisjoni 
tööga seotud eeskirjade eiramise korral 
peatab komisjon seirekomisjoni tegevuse.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. AMIFi, ISFi ja BMVI puhul 
osalevad asjaomased detsentraliseeritud 
asutused seirekomisjoni töös nõuandva 
pädevusega.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) avaliku sektori asutuste ja
toetusesaajate haldussuutlikkuse 
suurendamise edenemist.

(i) avaliku sektori asutuste, partnerite 
ja toetusesaajate haldussuutlikkuse 
suurendamise edenemist.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seirekomisjon võib teha 
korraldusasutusele ettepanekuid 
seirekomisjoni liikmete soovitatud 
sekkumisvaldkondade kohta.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kõik seirekomisjoni otsused ja 
tõendavad dokumendid avaldatakse 
artikli 44 lõikes 1 osutatud veebisaidil.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. AMIFist, ISFist ning BMVIst 
toetatavate programmide puhul 
korraldatakse hindamiskoosolek vähemalt 
kaks korda programmitöö perioodi 
jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EMKFist, AMIFist, ISFist ning 
BMVIst toetatavate programmide kohta 
esitab liikmesriik iga-aastase 
tulemusaruande kooskõlas 
fondispetsiifiliste määrustega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Iga-aastane tulemuste hindamine 
tehakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitud tegevuste väljund- ja 
tulemusnäitajate väärtused ning 

(b) valitud tegevuste väljund- ja 
tulemusnäitajate väärtused ning 
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tegevustega saavutatud väärtused. tegevustega saavutatud väärtused, mis on 
vajaduse korral liigendatud soo alusel.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Korraldusasutus avaldab kõik 
komisjonile edastatud andmed artikli 44 
lõikes 1 osutatud veebisaidil.

5. Korraldusasutus avaldab kõik 
komisjonile edastatud andmed artikli 44 
lõikes 1 osutatud veebisaidil. Kui seda ei 
tehta, võib komisjon avaldada taotluse 
korral andmed üksikisikutele või 
organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõplik tulemusaruanne on sootundlik ja 
sisaldab eraldi peatükki soolise 
võrdõiguslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus teeb programmi 
hindamise. Iga hindamise käigus 
hinnatakse programmi tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi 
lisaväärtust, et parandada programmide 
kavandamise ja rakendamise kvaliteeti.

1. Korraldusasutus teeb programmi 
hindamise. Iga hindamise käigus 
hinnatakse programmi kaasavust, 
mittediskrimineerivat laadi,
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja ELi lisaväärtust, sealhulgas 
soolist võrdõiguslikkust, et parandada 
programmide kavandamise ja rakendamise 
kvaliteeti.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad viia läbi 
eelhindamisi, et parandada iga 
programmi kavandamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
finantsmääruse artiklile [128].

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi kaasavust, mittediskrimineerivat 
laadi, tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
finantsmääruse artiklile [128].

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
finantsmääruse artiklile [128].

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust, vastavust liidu 
õigustikule ja ELi lisaväärtust, sealhulgas 
soolist võrdõiguslikkust. Komisjon võib 
kasutada kogu asjakohast teavet, mis on 
juba kättesaadav vastavalt finantsmääruse 
artiklile [128].

Muudatusettepanek 91
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu kodanike teavitamise fondide 
rollist ja saavutustest ühtse veebiportaali 
kaudu, kus esitatakse teave kõigi kõnealust 
liikmesriiki hõlmavate programmide kohta.

(b) liidu kodanike teavitamise fondide 
rollist ja saavutustest, eeskätt ühtse 
veebiportaali kaudu, kus esitatakse teave 
kõigi kõnealust liikmesriiki hõlmavate 
programmide ja nende programmide 
raames rahastatavate juhtprojektide
kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus tagab, et kuue kuu 
jooksul pärast programmi heakskiitmist on 
loodud veebisait, kus on esitatud 
korraldusasutuse vastutusalasse kuuluvaid 
programme käsitlev teave, mis hõlmab 
programmi eesmärke, meetmeid, 
olemasolevaid rahastamisvõimalusi ja
saavutusi.

1. Korraldusasutus tagab, et kolme
kuu jooksul pärast programmi 
heakskiitmist on loodud veebisait, kus on 
esitatud korraldusasutuse vastutusalasse 
kuuluvaid programme käsitlev teave, mis 
hõlmab programmi eesmärke, meetmeid, 
olemasolevaid rahastamisvõimalusi,
saavutusi ning seirekomisjoni otsuseid ja 
tõendavaid dokumente.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) juriidiliste isikute puhul töövõtja 
nimi;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 - sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajad ja 
rahastamisvahendeid rakendavad asutused 
juhivad tähelepanu fondidest saadavale 
toetusele, sealhulgas artikli 56 kohaselt 
uuesti kasutatud vahenditele, järgmisel 
viisil:

1. Toetusesaajad ja 
rahastamisvahendeid rakendavad asutused 
juhivad liikmesriigi riigikeel(t)es
tähelepanu fondidest saadavale toetusele, 
sealhulgas artikli 56 kohaselt uuesti 
kasutatud vahenditele, järgmisel viisil:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetusesaaja veebisaidil või
sotsiaalmeediakanalites, kui toetusesaajal 
on veebisait või ta on sotsiaalmeedias 
esindatud, esitatakse toetuse tasemega 
proportsionaalne tegevuse lühikirjeldus 
koos tegevuse eesmärkide ja tulemustega, 
tõstes esile liidu antavat rahalist toetust;

(a) toetusesaaja veebisaidil ja
sotsiaalmeediakanalites, kui toetusesaajal 
on veebisait või ta on sotsiaalmeedias 
esindatud, esitatakse toetuse tasemega 
proportsionaalne tegevuse lühikirjeldus 
koos tegevuse eesmärkide ja tulemustega, 
märkides selgelt ära liidu antava rahalise 
toetuse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevuse rakendamisega seotud 
dokumentidel ja teabematerjalides, mida 
jagatakse üldsuse või osalejatega, 
rõhutatakse nähtaval viisil fondidest 
saadavat toetust;

(b) tegevuse rakendamisega seotud 
dokumentidel ja teabematerjalides, mida 
jagatakse üldsuse või osalejatega, 
rõhutatakse liikmesriigi riigikeel(t)es
nähtaval viisil fondidest saadavat toetust;

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohe materiaalseid investeeringuid 
või seadmete ostu hõlmava tegevuse 
füüsilise rakendamise alguses paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta tahvlid või 
stendid järgmistel juhtudel:

(c) kohe materiaalseid investeeringuid 
või seadmete ostu hõlmava tegevuse 
füüsilise rakendamise alguses paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta ja nähtaval 
viisil tahvlid või stendid järgmistel 
juhtudel:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tegevuste puhul, mis ei ole 
hõlmatud punktiga c, paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta vähemalt üks 
A3-formaadis või suurem trükis või tabloo, 
millel on esitatud tegevuse kohta teave, kus 
tõstetakse esile fondidest saadavat toetust;

(d) tegevuste puhul, mis ei ole 
hõlmatud punktiga c, paigutatakse 
üldsusele nähtavasse kohta ja nähtaval 
viisil vähemalt üks A3-formaadis või 
suurem trükis või tabloo, millel on esitatud 
tegevuse kohta teave, kus tõstetakse esile 
fondidest saadavat toetust;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) strateegiliselt oluliste tegevuste ja 
selliste tegevuste puhul, mille 
kogumaksumus on enam kui 10 000 000 
eurot, korraldatakse teavitusüritus ning 
kaasatakse õigeaegselt komisjon ja 
vastutav korraldusasutus.

(e) strateegiliselt oluliste tegevuste ja 
selliste tegevuste puhul, mille 
kogumaksumus on enam kui 10 000 000 
eurot, korraldatakse arvukale 
kuulajaskonnale ettenähtud teavitusüritus 
ning kaasatakse õigeaegselt komisjon ja 
vastutav korraldusasutus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui toetusesaaja ei täida oma 
kohustusi, mis tulenevad artiklist 42 või 
käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2, kohaldab 
liikmesriik finantskorrektsiooni, tühistades 
kuni 5 % fondidest asjaomasele tegevusele 
antavast toetusest.

3. Toetusesaajad ja 
rahastamisvahendeid rakendavad 
asutused esitavad komisjonile tõendid 
selle kohta, et nad täidavad oma 
kohustusi, mis tulenevad artiklist 42 või 
käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2. Kui 
toetusesaajad ja rahastamisvahendeid 
rakendavad asutused ei täida oma 
kohustusi, kohaldab liikmesriik omal 
algatusel või komisjoni taotlusel
finantskorrektsiooni, tühistades kuni 5 % 
fondidest asjaomasele tegevusele antavast 
toetusest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondidest saadud toetust 
rahastamisvahenditele, mis on 
investeeritud lõppsaajatesse, ning igasugust 
sellistest investeeringutest tulenevat tulu, 
mis on seotud fondidest saadud toetusega, 
võib kasutada turumajanduse põhimõttel 
tegutsevate investorite diferentseeritud 
kohtlemiseks riskide ja kasumi 
nõuetekohase jagamise kaudu.

1. Fondidest saadud toetust 
rahastamisvahenditele, mis on 
investeeritud lõppsaajatesse, ning igasugust 
sellistest investeeringutest tulenevat tulu, 
mis on seotud fondidest saadud toetusega, 
võib kasutada turumajanduse põhimõttel 
tegutsevate investorite diferentseeritud 
kohtlemiseks riskide ja kasumi 
nõuetekohase jagamise kaudu, võttes 
arvesse usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad komisjonile 
esitatud raamatupidamisaruandega 
hõlmatud kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse ning võtavad kõik vajalikud 

2. Liikmesriigid tagavad komisjonile 
esitatud raamatupidamisaruandega 
hõlmatud kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse ning võtavad kõik vajalikud 
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meetmed, et eeskirjade eiramist (sealhulgas 
pettusi) takistada, avastada ja korrigeerida 
ning selle kohta aru anda.

meetmed, et eeskirjade eiramist (sealhulgas 
pettusi) takistada, avastada ja korrigeerida 
ning selle kohta aru anda. Liikmesriigid 
teevad täiel määral koostööd OLAFiga 
ning, kui see on asjakohane, Eurojusti ja 
Euroopa Prokuratuuriga kooskõlas 
määrusega xxx/xxx (uus Eurojusti 
määrus) ja määrusega (EL) 2017/1939.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid taga seiresüsteemi 
ning näitajaid käsitlevate andmete 
kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

4. Liikmesriigid tagavad
seiresüsteemi ning näitajaid käsitlevate 
andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Nad 
tagavad, et andmed kogutakse vajaduse 
korral soo alusel liigendatult.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKFist, AMIFist, ISFist ning BMVIst 
toetatavate programmide suhtes 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
jaanuarist 2023.

EMKFist, AMIFist, ISFist ning BMVIst 
toetatavate programmide suhtes 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
jaanuarist 2022.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks artikli 63 
lõiget 6, näeb komisjon ette kaebuste 
lahendamise süsteemi, mis on kättesaadav 
kõikidele liidu kodanikele ja 
sidusrühmadele programmide 
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ettevalmistamise ja rakendamise kõikides 
etappides, sealhulgas seire- ja 
hindamisetapis. Kaebuste lahendamise 
süsteemi loomisel tagab komisjon selle 
tõhusa toimimise, võttes arvesse järgmisi 
aspekte:

a) nähtavus, et teave oleks kergesti leitav;

b) õigeaegsus, et kaebused lahendataks 
õigel ajal;

c) juurdepääsetavus, sealhulgas kaebuste 
lahendamise süsteemi edendamine, 
eeskätt kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 
seas;

d) reageerimisvõime, et kaebuse esitajaid 
teavitataks, kas nende kaebus on 
vastuvõetav,

e) objektiivsus, eelkõige tegevuse 
sõltumatus teistest osakondadest,

f) parandusmeede, teave kaebuse 
tulemuste kohta;

g) läbivaatamisvõimalus, sealhulgas 
artikli 63 lõike 6 raames käsitletavate 
juhtumite jaoks juhul, kui kaebuse esitaja 
või komisjon ei ole tulemusega rahul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) selle tagamine, et kontrollide ja 
halduskontrollide süsteem on kavandatud 
nii, et see hõlbustab kohalike 
kogukondade osalemist ja kogukonna 
juhitud strateegiate tõhusat elluviimist;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) soolise aspekti arvestamise 
tagamine programmis;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimiseks koostab 
korraldusasutus kriteeriumid ja 
menetlused, mis on mittediskrimineerivad 
ja läbipaistvad, millega tagatakse sooline 
võrdsus ja milles võetakse arvesse Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat, kestliku arengu 
põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
11 ja artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab 
neid.

Tegevuste valimiseks koostab 
korraldusasutus kriteeriumid ja 
menetlused, mis on mittediskrimineerivad 
ja läbipaistvad, millega tagatakse sooline 
võrdsus, liidu õigustiku järgimine ja 
milles võetakse arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat, kestliku arengu 
põhimõtet ning liidu keskkonnapoliitikat 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
11 ja artikli 191 lõikega 1, ning kohaldab 
neid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) hindab vastavust Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartale, nagu on viidatud 
komisjoni teadaande (2016/C269/01) 
(Juhend tagamaks Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta järgimine Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamisel) punktis 4;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Auditeerimisasutus teeb 
süsteemiauditeid, tegevusauditeid ja 
raamatupidamisaruannete auditeid, et 
pakkuda komisjonile sõltumatut kindlust 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
tulemusliku toimimise ning komisjonile 
esitatud raamatupidamisaruannetega 
hõlmatud kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta.

1. Auditeerimisasutus teeb 
süsteemiauditeid, tegevusauditeid, 
sealhulgas tulemusauditeid, millega 
kontrollitakse programmide mõjuala, ja 
raamatupidamisaruannete auditeid, et 
pakkuda komisjonile sõltumatut kindlust 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
tulemusliku toimimise ning komisjonile 
esitatud raamatupidamisaruannetega 
hõlmatud kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tegevusauditites käsitletakse ka 
tegevuste tulemuslikkust seoses nende 
kaasavuse ja mittediskrimineerivusega 
ebasoodsas olukorras olevate sotsiaalsete 
rühmade liikmete suhtes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) komisjon peab korraldama 
täiendava kontrollimise pärast temani 
jõudnud teavet, et maksetaotluses 
sisalduvad kulud võivad olla seotud 
eeskirjade eiramisega.

b) komisjon peab korraldama 
täiendava kontrollimise pärast temani 
jõudnud teavet, et maksetaotluses 
sisalduvad kulud võivad olla seotud 
eeskirjade eiramisega või pettusega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maksetaotluses sisalduvad kulud on (c) maksetaotluses sisalduvad kulud on 
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seotud eeskirjade eiramisega, mida ei ole 
kõrvaldatud;

seotud eeskirjade eiramisega või pettusega, 
mida ei ole kõrvaldatud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) üldistunud puuduste korral 
õigusriigi toimimises vastavalt määrusele 
xxx/xxx liidu eelarve kaitsmise kohta, 
juhul kui liikmesriikides esineb 
üldistunud puudusi õigusriigi toimimises.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 a

Koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise peatamine

1. Komisjon peatab korra, mille alusel 
liikmesriik täidab rakendamisülesandeid, 
mis on liikmesriikidele delegeeritud 
määruse [uue finantsmääruse number] 
artikli 62 lõike 1 punktis b osutatud 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmiseks, juhul kui kooskõlas [määruse 
(liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises) artikliga 5] on 
tehtud kindlaks, et asjaomases 
liikmesriigis esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises. Asjaomaseid 
rakendamisülesandeid haldab otseselt 
komisjon, nagu on osutatud [uue 
finantsmääruse] artikli 62 lõike 1 
punktis a.

2. Komisjon lõpetab koostöös 
liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 
peatamise, kui üldistunud puudused 
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õigusriigi toimimises kaovad täielikult.

3. Komisjon teavitab viivitamata Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu kõikidest lõike 1 
kohaselt võetud meetmetest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Embleemi juures esitatakse alati 
täielikult välja kirjutatult kas tekst 
„Rahastanud Euroopa Liit“ või 
„Kaasrahastanud Euroopa Liit“.

1.2. Embleemi juures esitatakse alati 
täielikult välja kirjutatult ja liikmesriigi 
riigikeel(t)es kas tekst „Rahastanud 
Euroopa Liit“ või „Kaasrahastanud 
Euroopa Liit“.
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