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LÜHISELGITUS

Käesolev õigusakti ettepanek, nn koondettepanek, koosneb muudetud määruste paketist, mis 
esitati mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamise/muutmise osana. 
Ettepanekuga muudetakse muu hulgas finantsmäärust, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 
(ELSF), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), ühissätete määrust ja Euroopa Sotsiaalfondi 
(ESF).

Ettepanekus käsitletakse suurt hulka Euroopa Parlamendi liikmete tõstatatud mureküsimusi, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika rakendamise lihtsustamist.

Ettepaneku selles osas, mis on pühendatud regionaalarengukomisjoni (REGI) ainupädevusele, 
tegeleb raportöör selliste küsimustega nagu lihtsustatud kuluvõimalused, väikesemahuline 
taristu, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vaheline koostoime 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) suhtes.

Lihtsustamine on alati olnud Euroopa Parlamendi jaoks olulisel kohal. Suur osa käesolevast 
seadusandlikust ettepanekust on pühendatud selle eesmärgi saavutamisele. Lihtsustatud 
kuluvõimaluste soodustamine kuulub sellesse valdkonda. Ettepanekus tegeletakse paljude 
toetusesaajate väljendatud murega, nimelt vähendada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamisega seotud halduskoormust. Selles valdkonnas peab raportöör 
oluliseks leida tasakaal lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamiseks valmis olevate 
sidusrühmade motiveerimise ja nende sidusrühmade mittekaristamise vahel, kes ei ole veel 
valmis seda tegema.

Et samamoodi saavutada lihtsustamine ja paindlikkus, soovib raportöör jätta alles viite 
väikesemahulisele taristule ERFi määruses, suurendades samal ajal oma toetuse 
ülemmäärasid. 

Praegune rändekriis on jätkuvalt Euroopa Liidule märkimisväärseks väljakutseks. Poliitilises 
mõttes on see avaldanud mõju ka ühtekuuluvuspoliitikale, mis pidi kohanema selle uue 
probleemiga programmide muutmise kaudu. Seepärast on käesolevas seadusandlikus 
ettepanekus tehtud ettepanekud ERFi ja ühissätete määruse muutmiseks, et hõlbustada 
rändajate ja pagulaste integratsiooni. Raportöör tunneb nende muudatuste üle suurt heameelt. 
Lisaks sellele rõhutab raportöör vajadust koordineerida Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde juba olemasolevate ELi vahenditega rände ja varjupaiga valdkonnas.

Seadusandlikus ettepanekus käsitletakse ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja 
EFSI vahelist seost. Raportöör on arvamusel, et parim lahendus seisneb selles, et Euroopa 
Komisjon esitab väljaspool koondettepanekut eraldi ettepaneku Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ja EFSI vahelise seose kohta. Praeguse seisuga on Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidel ja EFSI-l erinevad õigusraamistikud ja rahastamisloogika. Raportöör 
väljendab heaolu selle üle, et vahepeal on algatatud põhjalik arutelu Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ja EFSI vahelise seose teemal, võttes arvesse komisjoni piiratud ajakava. 
Raportöör on täiesti teadlik selle küsimuse tähtsusest ja soovib leida rahuldavat lahendust 
toetusesaajate ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ELi toimimise lepingu artiklis 15 
sätestatud läbipaistvuse põhimõte, mille 
kohaselt peavad institutsioonid tegema 
oma tööd võimalikult avalikult, näeb 
eelarve täitmise valdkonnas ette, et 
kodanikel peab olema võimalik teada 
saada, kus ja mis eesmärgil liidu rahalisi 
vahendeid kasutatakse. Selline teave 
soodustab demokraatlikku arutelu, aitab 
kodanikel osaleda liidu otsustusprotsessis 
ning tugevdab institutsioonilist kontrolli ja 
järelevalvet liidu kulude üle. Sellised 
eesmärgid tuleks saavutada, avaldades 
soovitatavalt moodsaid 
kommunikatsioonivahendeid kasutades 
asjakohase teabe kõigi liidu vahendite 
saajate kohta, võttes arvesse kõigi selliste 
vahendite saajate konfidentsiaalsuse ja 
turvalisusega seotud õiguspäraseid huve 
ning füüsiliste isikute puhul nende õigust 
eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele. Institutsioonid peaksid seetõttu 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
kohaldama teabe avaldamise suhtes 
valikulist lähenemisviisi. Avaldamisega 
seotud otsused peaksid põhinema 
asjakohastel kriteeriumidel, et anda sisulist 
teavet.

(14) ELi toimimise lepingu artiklis 15 
sätestatud läbipaistvuse põhimõte, mille 
kohaselt peavad institutsioonid tegema 
oma tööd võimalikult avalikult, näeb 
eelarve täitmise valdkonnas ette, et 
kodanikel peab olema võimalik teada 
saada, kus ja mis eesmärgil liidu rahalisi 
vahendeid kasutatakse. Selline teave 
soodustab demokraatlikku arutelu, aitab 
kodanikel osaleda liidu otsustusprotsessis 
ning tugevdab institutsioonilist kontrolli ja 
järelevalvet liidu kulude üle. 
Kommunikatsioon peaks olema rohkem 
suunatud vahendite saajatele, eesmärgiga 
suurendada kodanike jaoks nähtavust 
ning tagada samal ajal kindlaksmääratud 
meetmete abil teadete jõudmise vahendite 
saajateni. Sellised eesmärgid tuleks 
saavutada, avaldades soovitatavalt 
moodsaid kommunikatsioonivahendeid 
kasutades asjakohase teabe kõigi liidu 
vahendite saajate kohta, võttes arvesse 
kõigi selliste vahendite saajate 
konfidentsiaalsuse ja turvalisusega seotud 
õiguspäraseid huve ning füüsiliste isikute 
puhul nende õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Institutsioonid 
peaksid seetõttu kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega kohaldama 
teabe avaldamise suhtes valikulist 
lähenemisviisi. Avaldamisega seotud 
otsused peaksid põhinema asjakohastel 
kriteeriumidel, et anda sisulist teavet.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et parandada selliste
rahastamisvahendeid käsitlevate andmete 
loetavust ja läbipaistvust, mille puhul 
toimub eelarve täitmine otse või kaudselt, 
on asjakohane koondada kõik 
aruandlusnõuded ühte ühtsesse 
töödokumenti, mis lisatakse 
eelarveprojektile.

(24) Selleks et parandada selliseid
rahastamisvahendeid käsitlevate andmete 
loetavust ja läbipaistvust, mille puhul 
toimub eelarve täitmine otse või kaudselt, 
on asjakohane koondada kõik 
aruandlusnõuded eelarveprojektile 
lisatavasse ühte ühtsesse töödokumenti, 
mida kasutatakse eraldi tulemuslikkuse 
hindamiseks ja ELi 
ühtekuuluvuspoliitikasse antava panuse 
hindamiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Samuti on oluline vältida, et 
erinevad üksused auditeerivad ELi 
vahendite saajate saadud vahendite 
kasutamist mitu korda. Seepärast on vaja 
ette näha võimalus tugineda audititele, 
mille on juba teinud sõltumatud audiitorid, 
tingimusel et need põhinevad 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standarditel, 
pakuvad piisavat kindlust ning on tehtud 
finantsaruannete ja muude aruannete kohta, 
milles on kehtestatud liidu rahalise toetuse 
kasutamine. Sellised auditid peaksid olema 
aluseks üldisele kindlusele ELi rahaliste 
vahendite kasutamise kohta.

(59) Samuti on oluline vältida, et 
erinevad liikmesriike ja liidu üksused 
auditeerivad ELi vahendite saajate saadud 
vahendite kasutamist mitu korda. Seepärast 
on vaja ette näha võimalus tugineda 
audititele, mille on juba teinud sõltumatud 
audiitorid, tingimusel et need põhinevad 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standarditel, 
pakuvad piisavat kindlust ning on tehtud 
finantsaruannete ja muude aruannete kohta, 
milles on kehtestatud liidu rahalise toetuse 
kasutamine. Sellised auditid peaksid olema 
aluseks üldisele kindlusele ELi rahaliste 
vahendite kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) On oluline, et liikmesriikidel oleks 
võimalik taotleda, et vahendid, mis neile 
on eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, 
paigutatakse ümber liidu tasandil ja et 
komisjon haldab neid otsese või kaudse 
eelarve täitmise raames võimaluse korral 
asjaomase liikmesriigi eest. See 
võimaldaks optimeerida nende ressursside 
ja käesoleva määruse või valdkondlike 
määruste, sealhulgas EFSI määruse 
alusel loodud vahendite kasutamist, kuhu 
liikmesriigid taotleksid nimetatud 
ressursside ülekandmist. Selleks et tagada 
kõnealuste vahendite tõhus rakendamine, 
on vaja ette näha, et kui vahendid 
kantakse käesoleva määruse või 
valdkondlike määruste, sealhulgas EFSI 
määrusega loodud vahenditesse, 
kohaldatakse nende määruste eeskirju.

välja jäetud

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Elektroonilise teabevahetuse ja 
dokumentide elektroonilise esitamise 
suunas toimunud arenguga, mis on oluline 
lihtsustusmeede, peaksid kaasnema selged 
tingimused, mille alusel kasutatavaid 
süsteeme aktsepteeritakse, et luua 
usaldusväärne õiguskeskkond, säilitades 
samal ajal osalejate, vahendite saajate ja 
eelarvevahendite käsutajate jaoks 
paindlikkuse, nagu sätestatud käesolevas 
määruses.

(88) Elektroonilise teabevahetuse ja 
dokumentide elektroonilise esitamise, 
sealhulgas vajaduse korral e-riigihangete
suunas toimunud arenguga, mis on oluline 
lihtsustusmeede, peaksid kaasnema selged 
tingimused, mille alusel kasutatavaid 
süsteeme aktsepteeritakse, et luua 
usaldusväärne õiguskeskkond, säilitades 
samal ajal osalejate, vahendite saajate ja 
eelarvevahendite käsutajate jaoks 
paindlikkuse, nagu sätestatud käesolevas 
määruses.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(108) Liidu avalike hangete puhul peaks 
olema tagatud, et liidu vahendeid 
kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja 
asjakohaselt. Seda silmas pidades peaksid 
e-hanked aitama liidu vahendeid paremini 
kasutada ning suurendama kõigi ettevõtjate 
võimalusi lepinguid sõlmida.

(108) Liidu avalike hangete puhul peaks 
olema tagatud, et liidu vahendeid 
kasutatakse tulemuslikult, läbipaistvalt ja 
asjakohaselt, leevendades seejuures ELi 
vahendite saajate ja korraldusasutuste 
halduskoormust. Seda silmas pidades 
peaksid e-hanked aitama liidu vahendeid 
paremini kasutada ning suurendama kõigi 
ettevõtjate võimalusi lepinguid sõlmida.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(125) Menetluste lihtsustamiseks ja 
käesoleva määruse loetavamaks 
muutmiseks tuleks lihtsustada ja ühtlustada 
toetustaotluste, konkursikutsete ja 
toetusotsuste sisu käsitlevaid sätteid.

(125) Menetluste lihtsustamiseks ja 
käesoleva määruse loetavamaks 
muutmiseks tuleks lihtsustada ja ühtlustada 
toetustaotluste, konkursikutsete ja 
toetusotsuste sisu käsitlevaid sätteid, 
eelkõige eesmärgiga ergutada avaliku ja 
erasektori partnerlusi ning saavutada 
koostoime, kombineerides vahendeid 
muude ELi rahastamisallikate ja 
erasektori investeeringutega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 136

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(136) Viimastel aastatel on liit kasutanud 
üha enam rahastamisvahendeid, mille abil 
on võimalik suurendada ELi eelarve 
finantsvõimendust, kuid samal ajal tekitab 
see eelarvele finantsriski. Lisaks 
rahastamisvahenditele, mis on juba 
hõlmatud finantsmäärusega, kasutatakse ka 
muid vahendeid, nagu eelarvelised 

(136) Viimastel aastatel on liit kasutanud 
üha enam rahastamisvahendeid, mis 
peaksid võimaldama suurendada ELi 
eelarve finantsvõimendust, kuid samal ajal 
tekitab see eelarvele finantsriski. Lisaks 
rahastamisvahenditele, mis on juba 
hõlmatud finantsmäärusega, kasutatakse ka 
muid vahendeid, nagu eelarvelised 
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tagatised ja finantsabi, mida on seni 
reguleeritud ainult asjaomastes alusaktides 
sätestatud eeskirjadega. On oluline luua 
ühine raamistik, mis tagaks ühtsete 
põhimõtete kohaldamise kõigi selliste 
vahendite suhtes, ning koondada need uude 
jaotisse, mis sisaldab lisaks 
olemasolevatele rahastamisvahendeid 
käsitletavatele eeskirjadele eraldi jagusid 
eelarveliste tagatiste ja liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele antava finantsabi 
kohta.

tagatised ja finantsabi, mida on seni 
reguleeritud ainult asjaomastes alusaktides 
sätestatud eeskirjadega. On oluline luua 
ühine raamistik, mis tagaks ühtsete 
põhimõtete kohaldamise kõigi selliste 
vahendite suhtes, ning koondada need uude 
jaotisse, mis sisaldab lisaks 
olemasolevatele rahastamisvahendeid 
käsitletavatele eeskirjadele eraldi jagusid 
eelarveliste tagatiste ja liikmesriikidele või 
kolmandatele riikidele antava finantsabi 
kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 137

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(137) Kui rahastamisvahendeid 
kasutatakse koos muude vahenditega või 
finantsvõimendusena, võib neil olla oluline 
koht liidu vahendite mõju 
mitmekordistamisel. Rahastamisvahendeid 
tuleks kasutada ainult juhul, kui puudub 
turumoonutuste oht ja vastuolu 
riigiabieeskirjadega.

(137) Kui rahastamisvahendeid
kasutatakse koostoimes muude vahenditega 
või finantsvõimendusena, võib neil olla 
oluline koht liidu vahendite mõju 
mitmekordistamisel. Rahastamisvahendeid 
tuleks kasutada ainult juhul, kui puudub 
oht olemasolevat avaliku või erasektori 
poolset rahastamist asendada, puudub 
turumoonutuste oht ja vastuolu 
riigiabieeskirjadega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 138

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(138) Rahastamisvahendeid tuleks 
kasutada assigneeringute raames, mis 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
asjaomase programmi puhul vastavaks 
aastaks heaks kiitnud, eelhindamise alusel, 
millega tõendatakse, et rahastamisvahendid 
on liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks tõhusad.

(138) Rahastamisvahendeid tuleks 
kasutada assigneeringute raames, mis 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
asjaomase programmi puhul vastavaks 
aastaks heaks kiitnud, eelhindamise alusel, 
millega tõendatakse, et rahastamisvahendid 
on liidu poliitiliste eesmärkide, sealhulgas 
ELi ühtekuuluvuspoliitika 11 
valdkondliku eesmärgi saavutamiseks 
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tõhusad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 144

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(144) Tuleks selgitada, et kui 
rahastamisvahendeid kombineeritakse 
muus vormis liidu eelarvest antava 
toetusega, tuleks kohaldada 
rahastamisvahendeid käsitlevaid eeskirju. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks vajaduse korral 
täiendada konkreetsete valdkondlikest 
õigusaktidest tulenevate nõuetega.

(144) Tuleks selgitada, et kui 
rahastamisvahendeid kombineeritakse 
muus vormis liidu eelarvest antava 
toetusega, tuleks kohaldada valdkondlikest 
õigusaktidest tulenevaid eeskirju. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks vajaduse korral 
täiendada konkreetsete 
rahastamisvahendeid käsitlevate nõuetega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 147

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(147) Liit on hiljuti teinud olulisi algatusi, 
mis põhinevad eelarvelistel tagatistel, nagu 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (EFSI) ja Euroopa Säästva Arengu 
Fond (EFSD). Neid vahendeid 
iseloomustab asjaolu, et need põhjustavad
liidule tingimuslikke kohustusi ja nõuavad 
eraldisi, et luua likviidsuspuhver, mis 
võimaldab eelarvest nõuetekohaselt täita 
tingimuslikest kohustustest tuleneda 
võivaid maksekohustusi. Selleks et säiliks 
liidu krediidireiting ja sellest tulenevalt 
tema võime pakkuda tulemuslikku 
rahastamist, on tingimuslike kohustuste 
kinnitamise, nende katteks ette nähtud 
eraldiste kindlaksmääramise ja nende 
järelevalve puhul väga oluline järgida 
kindlaid eeskirju, mida tuleks kohaldada 
kõikide eelarveliste tagatise suhtes.

(147) Liit on hiljuti teinud olulisi algatusi, 
mis põhinevad eelarvelistel tagatistel, nagu 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (EFSI) ja Euroopa Säästva Arengu 
Fond (EFSD). Neid vahendeid 
iseloomustab asjaolu, et nad peaksid 
põhjustama liidule tingimuslikke kohustusi 
ja nõuavad eraldisi, et luua 
likviidsuspuhver, mis võimaldab eelarvest 
nõuetekohaselt täita tingimuslikest 
kohustustest tuleneda võivaid 
maksekohustusi. Selleks et säiliks liidu 
krediidireiting ja sellest tulenevalt tema 
võime pakkuda tulemuslikku rahastamist, 
on tingimuslike kohustuste kinnitamise, 
nende katteks ette nähtud eraldiste 
kindlaksmääramise ja nende järelevalve 
puhul väga oluline järgida kindlaid 
eeskirju, mida tuleks kohaldada kõikide 
eelarveliste tagatise suhtes.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 171

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(171) Selleks et hõlbustada 
investeerimist kultuuri- ja jätkusuutliku 
turismi taristusse, tuleks kaotada teatavad 
piirangud selliste investeeringute 
toetamisel, ilma et see piiraks ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide, eelkõige 
keskkonnamõju strateegilise hindamise või 
keskkonnamõju hindamise direktiivi 
täielikku kohaldamist, olenevalt sellest, 
kumb neist on asjakohane.

(171) Investeeringud kultuuri- ja 
jätkusuutliku turismi taristusse tuleks 
säilitada, ilma et see piiraks ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide, eelkõige 
keskkonnamõju strateegilise hindamise või 
keskkonnamõju hindamise direktiivi 
täielikku kohaldamist, olenevalt sellest, 
kumb neist on asjakohane. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võiks laiendada 
selliste investeeringute toetamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 172

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(172) Selleks et reageerida üha 
suurenevast rändajate ja pagulaste 
sissevoolust tulenevatele probleemidele, 
tuleks kindlaks määrata eesmärgid, mida 
võib rändajate ja pagulaste toetamisel 
rahastada ERFist.

(172) Selleks et reageerida üha 
suurenevast rahvusvahelise kaitse alla 
kuuluvate rändajate ja pagulaste 
sissevoolust tulenevatele probleemidele, 
tuleks kindlaks määrata eesmärgid, mida 
võib rändajate ja pagulaste toetamisel 
rahastada ERFist. See toetus võiks aga olla 
tulemuslik, eelkõige suurte 
rändevoogudega silmitsiseisvates riikides, 
kui sellega kaasneb kogu Euroopas 
tegelik solidaarsuse põhimõtte 
rakendamine ning seega meetmed, mille 
eesmärk on koormust õiglaselt jagada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 172 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(172 a) Horisontaalsed põhimõtted, st 
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partnerluste kaasamine, säästev areng, 
sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine, on andnud 
olulise panuse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide tulemuslikku 
rakendamisse ning neid tuleks kaitsta 
teerajajatena mis tahes liiki 
investeeringute puhul, mis on seotud ELi 
eelarve, sealhulgas rahastamisvahendite 
ja EFSIga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 176

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(176) Selleks et saavutada rände- ja 
varjupaigaprobleemidega toimetulekuks 
liidu fondide maksimaalne koostoime, 
tuleks valdkondlike eesmärkide 
kajastamisel iga fondi eeskirjades 
sätestatud prioriteetides tagada, et need 
hõlmavad fondi asjakohast kasutamist 
nimetatud probleemide lahendamiseks.

(176) Selleks et saavutada rände- ja 
varjupaigaprobleemidega toimetulekuks 
liidu fondide maksimaalne koostoime, 
tuleks valdkondlike eesmärkide 
kajastamisel iga fondi eeskirjades 
sätestatud prioriteetides tagada, et need 
hõlmavad fondi asjakohast kasutamist 
nimetatud probleemide lahendamiseks. 
Vajaduse korral tuleks tagada 
kooskõlastamine Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondiga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 178

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(178) Ühtekuuluvuspoliitika raames 
liikmesriikidele eraldatud rahaliste 
vahendite optimaalseks kasutamiseks on 
vaja lubada liikmesriikidel paigutada 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud summasid 
ümber finantsmääruse või valdkondlike 
määruste alusel loodud vahenditesse.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 184

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(184) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määruse (EL) 2015/1017 
(mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi, Euroopa 
investeerimisnõustamise keskust ja 
Euroopa investeerimisprojektide portaali 
ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond) 
vastuvõtmisega sooviti anda
liikmesriikidele võimalus kasutada 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, 
et toetada selliste rahastamiskõlblike 
projektide rahastamist, mis on kaetud EFSI 
kaudu antud ELi tagatisega. Tuleks lisada 
eraldi säte, millega nähakse ette koostööd 
ja vastastikust täiendavust soodustavad 
tingimused, et hõlbustada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
kombineerimist EIP finantstoodetega, 
millel on EFSI kaudu antud liidu tagatis.

(184) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
juuni 2015. aasta määrusega (EL) 
2015/1017 (mis käsitleb Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi, 
Euroopa investeerimisnõustamise keskust 
ja Euroopa investeerimisprojektide portaali 
ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 
1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond) anti
liikmesriikidele võimalus kasutada 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, 
et toetada selliste rahastamiskõlblike 
projektide rahastamist, millesse EIP 
investeerib ise või EIFi kaudu ELi 
tagatise toel tingimusel, et kõnealused 
projektid vastavad rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumidele ning asjaomaste 
rahastamisvahendite ja EFSI 
õigusraamistikus sätestatud eesmärkidele 
ja põhimõtetele. Tuleks lisada eraldi säte, 
millega nähakse ette koostööd ja 
vastastikust täiendavust soodustavad 
tingimused, et hõlbustada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
kombineerimist EIP finantstoodetega, 
millel on EFSI kaudu antud liidu tagatis.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 185 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(185 a) Kuna rahastamisvahendid on 
tagasi makstavad, peab nende haldamise 
kord olema paindlik ja proportsionaalne. 
Finantsvahendaja peab enne veenduma, 
et toetusesaaja on abikõlblik ja tema 
projekt kooskõlas kõnealuse 
rahastamisvahendi tingimustega.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 188

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(188) Selleks et stimuleerida 
erainvestorite kaasinvesteeringuid avaliku 
poliitika eesmärkidega seotud 
projektidesse, tuleks lisada investorite 
diferentseeritud kohtlemise mõiste, mille 
kohaselt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidel võib teatavatel 
tingimustel olla madalam nõudeõiguse 
järk kui erainvestoril või EFSI kaudu 
antud ELi tagatisega EIP finantstootel.
Samal ajal tuleks sätestada, millistel 
tingimustel sellist diferentseeritud 
kohtlemist Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise puhul 
kohaldatakse.

(188) Selleks et stimuleerida 
erainvestorite kaasinvesteeringuid avaliku 
poliitika eesmärkidega seotud 
projektidesse, tuleks lisada turumajanduse 
põhimõtte alusel tegutsevate investorite 
diferentseeritud kohtlemise mõiste, mille 
kohaselt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidel võivad võtta erineva 
seisukoha erainvestori ja EFSI kaudu 
antud ELi tagatisega EIP finantstoodete 
suhtes.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 199

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(199) Lihtsustatud kuluvõimaluste 
ulatusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
ERFi ja ESFi puhul sätestada teatav 
piirmäär, millest allapoole jääva tegevuse 
puhul on kohustuslik kasutada 
ühikuhindade standardastmestikku või 
kindlasummalisi või kindlamääralisi 
makseid. Samal ajal tuleks sätestada, et 
lihtsustatud kulude kindlaksmääramisel 
kasutatakse täiendava metoodilise 
vahendina eelarveprojekte.

(199) Lihtsustatud kuluvõimaluste 
ulatusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
ERFi ja ESFi puhul sätestada teatav 
piirmäär, millest allapoole jääva tegevuse 
puhul tuleb kasutada ühikuhindade 
standardastmestikku või kindlasummalisi 
või kindlamääralisi makseid. Samal ajal 
tuleks sätestada, et lihtsustatud kulude 
kindlaksmääramisel kasutatakse täiendava 
metoodilise vahendina eelarveprojekte.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 199 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(199 a) Kooskõlas määruse (EL) nr 
1296/2013 põhjenduses 10 ja käesoleva 
määruse artiklis 176 esitatud soovitustega 
peaksid liikmesriigid sagedamini 
kasutama lihtsustatud kuluvõimalusi ja 
ühekordsete kindlasummaliste 
koondmaksetega rahastamist, et 
vähendada seonduvat halduskoormust 
ning lihtsustada vahendite eraldamist 
käsitlevaid eeskirju.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 200

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(202) Selleks et hõlbustada lihtsustatud 
kuluvõimaluste kiiremat ja sihipärasemat 
kasutuselevõttu, tuleks delegeerida 
komisjonile õigus võtta kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte, milles määratakse kindlaks 
ühikuhindade standardastmestik või 
kindlamääralised maksed, nende aluseks 
olev aus, õiglane ja kontrollitav 
arvutusmeetod ning maksed, mis ei põhine 
kuludel, vaid programmi rakendamisel 
tehtud edusammudega või programmi 
tulemuste saavutamisega seotud tingimuste 
täitmisel. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

(200) Selleks et hõlbustada lihtsustatud 
kuluvõimaluste kiiremat ja sihipärasemat 
kasutuselevõttu, tuleks delegeerida 
komisjonile õigus võtta kooskõlas ELi
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
käesolevat määrust täiendavaid õigusakte, 
milles määratakse kindlaks investorite 
diferentseeritud kohtlemise mõiste ja selle 
kohaldamise tingimused, ühikuhindade 
standardastmestik või kindlamääralised 
maksed, nende aluseks olev aus, õiglane ja 
kontrollitav arvutusmeetod ning maksed, 
mis ei põhine kuludel, vaid programmi 
rakendamisel tehtud edusammudega või 
programmi tulemuste saavutamisega 
seotud tingimuste täitmisel. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
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millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 208

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(208) Tuleks täpsustada korraldusasutuste 
ülesandeid kulude kontrollimisel, kui 
kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi.

(208) Tuleks täpsustada korraldusasutuste 
ülesandeid kulude kontrollimisel, kui 
kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi, 
sealhulgas võimalus, et korraldusasutused 
pikendavad kuuekuulist 
üleminekuperioodi kuni programmi 
lõpetamiseni.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) jälgitakse eesmärkide saavutamise 
edenemist tulemusnäitajate abil;

b) jälgitakse eesmärkide saavutamise 
edenemist konkreetselt järelmõjule, 
tulemustele ja ELi lisaväärtusele 
keskendunud tulemusnäitajate abil;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui eelarvet täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, järgivad komisjon ja 
liikmesriigid usaldusväärse 
finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
tagavad Euroopa Liidu tegevuse nähtavuse. 

1. Kui eelarvet täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, täidavad seda ülesannet 
liikmesriigid ja komisjon. Komisjon ja 
liikmesriigid järgivad usaldusväärse 
finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet ning 
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Sel eesmärgil täidavad komisjon ja 
liikmesriigid oma vastavat kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades kehtestatakse täiendavad sätted.

tagavad Euroopa Liidu tegevuse nähtavuse. 
Sel eesmärgil täidavad komisjon ja 
liikmesriigid oma vastavat kontrolli- ja 
auditeerimiskohustust ning võtavad endale 
sellest tuleneva käesolevas määruses 
sätestatud vastutuse. Valdkondlikes 
eeskirjades kehtestatakse täiendavad sätted.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vahendeid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
kasutada ka kombineeritult tegevuste ja 
vahenditega, mida viiakse ellu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. 
aasta määruse 2015/1017 (mis käsitleb 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise 
keskust ja Euroopa investeerimisprojektide 
portaali ning millega muudetakse määrusi 
(EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013) 
kohaselt.

9. Vahendeid, mis on valdkondlike 
eeskirjade kohaselt liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
kasutada ka kombineeritult tegevuste ja 
vahenditega, mida viiakse ellu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. 
aasta määruse 2015/1017 (mis käsitleb 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise 
keskust ja Euroopa investeerimisprojektide 
portaali ning millega muudetakse määrusi 
(EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013) 
kohaselt.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 125 välja jäetud

Vahendite ümberpaigutamine käesoleva 
määruse ja valdkondlike määruste alusel 

loodud vahenditesse

Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös nendega toimuva 
eelarve täitmise raames, võib liikmeriikide 
taotlusel paigutada ümber käesoleva 
määruse või valdkondlike määruste alusel 
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loodud vahenditesse. Komisjon haldab 
neid vahendeid artikli 61 lõike 1 punkti a 
või c kohaselt võimaluse korral asjaomase 
liikmesriigi eest. Lisaks võib 
liikmesriikidele nendega koostöös toimuva 
eelarve täitmise raames eraldatud 
vahendeid kasutada liikmesriikide 
taotlusel EFSI riskivõtmisvõime 
parandamiseks. Sellistel juhtudel 
kohaldatakse EFSI norme.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 201 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, 
kohaldatakse valdkondlikke eeskirju, ilma 
et see piiraks artikli 208 lõike 2 teise lõigu 
kohaldamist.

3. Juhul kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, 
kohaldatakse valdkondlikke eeskirju.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 208 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rahastamisvahendeid täiendatakse ühes 
ja samas lepingus muude liidu eelarve 
vahenditega, sealhulgas toetustega, 
kohaldatakse kogu meetme suhtes 
käesolevat jaotist. Aruanded esitatakse 
kooskõlas artikliga 242.

Kui rahastamisvahendeid täiendatakse ühes 
ja samas lepingus muude liidu eelarve 
vahenditega, kohaldatakse kogu meetme 
suhtes käesolevat jaotist. Aruanded 
esitatakse kooskõlas artikliga 242.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 208 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rahastamisvahend luuakse määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikli 39 
kohaldamiseks ja sellega kaasneb liidu 
eelarvelise tagatise vormis antav rahaline 
toetus, kohaldatakse käesolevat jaotist, 
välja arvatud artikli 201 lõiget 1. Sellist 
rahastamisvahendit rakendatakse artikli 
61 lõike 1 punktis c osutatud eelarve 
täitmise raames.

välja jäetud

Selgitus

Rahastamisvahendite haldamist ja rakendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
raames ei tohiks segada muude ELi tasandi rahastamisvahenditega. Vastasel juhul põhjustab 
see tõsiseid probleeme toetusesaajatele ja lõplikele vahendite saajatele.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 208 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab 
rahastamisvahendite ühtlustatud haldamise 
eelkõige raamatupidamise, aruandluse, 
järelevalve ja finantsriski juhtimise 
valdkonnas.

3. Komisjon tagab 
rahastamisvahendite ühtlustatud ja 
lihtsustatud haldamise eelkõige 
raamatupidamise, aruandluse, järelevalve 
ja finantsriski juhtimise valdkonnas.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 262 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2012/2002
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu 
on võtnud vastu fondi vahendite 
kasutuselevõtmise otsuse, võtab komisjon 
rakendusaktiga vastu fondist rahalise 
toetuse andmise otsuse ning maksab 
kõnealuse rahalise toetuse ühekordse 

4. Samal ajal kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu võtavad vastu otsuse 
ettepaneku EGFi kasutusele võtmise 
kohta võtab komisjon rakendusaktina
vastu rahalise toetuse andmise otsuse, mis 
jõustub päeval, mil Euroopa Parlament ja 
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maksena abisaajariigile viivitamata välja. 
Kui artikli 4a kohaselt on tehtud ettemakse, 
tehakse üksnes lõppmakse.

nõukogu võtavad vastu EGFi kasutusele 
võtmise otsuse ning maksab kõnealuse 
rahalise toetuse ühekordse maksena 
abisaajariigile viivitamata välja. Kui artikli 
4a kohaselt on tehtud ettemakse, tehakse 
üksnes lõppmakse.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 264 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1301/2013
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeerimine piirkondade 
sisepotentsiaali arendamisse seadmetesse ja 
taristutesse tehtavate püsiinvesteeringute 
kaudu; nende hulka kuuluvad kultuuri-
ning jätkusuutliku turismi taristud, 
ettevõtetele osutatavad teenused, teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamine ning 
investeerimine tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

e) investeerimine piirkondade 
sisepotentsiaali arendamisse seadmetesse ja 
väikesemahulisse taristutesse tehtavate 
püsiinvesteeringute kaudu; nende hulka 
kuuluvad väikesemahulised kultuuri- ning 
jätkusuutliku turismi taristud, ettevõtetele 
osutatavad teenused, teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamine ning 
investeerimine tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse; nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib toetust 
laiendada;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 264 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1301/2013
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine lõik:

„Investeering, millele on osutatud esimese 
lõigu punktis e, loetakse 
väikesemahuliseks, kui selle ERFist 
kaasrahastamise summa ei ületa 
10 000 000 eurot; Seda ülemmäära võib 
suurendada kuni 20 000 000 euroni 
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taristu puhul, mida peetakse maailma 
kultuuripärandiks UNESCO 1972. aasta 
ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi 
kaitse konventsiooni tähenduses.“

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 264 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1301/2013
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „rändajate ja pagulaste 
vastuvõtmise ning sotsiaalse ja 
majandusliku integreerimise toetamine;“.

e) „rahvusvahelise kaitse all olevate 
rändajate ja pagulaste vastuvõtmise ning 
sotsiaalse ja majandusliku integreerimise 
toetamine;“.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 264 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1301/2013
I lisa – sotsiaalse taristu tabel

Komisjoni ettepanek

Lastehoid ja haridus füüsilised 
isikud

Toetust saavate lapsehoiuteenuste või 
hariduse taristu võimekus

Tervishoid füüsilised 
isikud

Paremate tervishoiuteenustega 
hõlmatud elanikud

Eluase eluasemete arv Renoveeritud elusasemed

eluasemete arv Renoveeritud eluasemed, millest 
rändajatele ja pagulastele 
(vastuvõtukeskused välja arvatud)

Rändajad ja pagulased füüsilised
isikud

Rändajaid ja pagulasi toetava taristu 
võimekus (muu kui eluase)

Muudatusettepanek

Lastehoid ja haridus füüsilised 
isikud

Toetust saavate lapsehoiuteenuste või 
hariduse taristu võimekus

Tervishoid füüsilised 
isikud

Paremate tervishoiuteenustega 
hõlmatud elanikud
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Eluase eluasemete arv Renoveeritud elusasemed

eluasemete arv Renoveeritud eluasemed, millest 
rahvusvahelise kaitse all olevatele
rändajatele ja pagulastele 
(vastuvõtukeskused välja arvatud)

rahvusvahelise kaitse all 
olevad rändajad ja
pagulased

füüsilised 
isikud

Rahvusvahelise kaitse all olevaid
rändajaid ja pagulasi toetava taristu 
võimekus (muu kui eluase)

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1301/2013
Artikkel 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine punkt:

11 a. „tagasimakstav ettemakse” —
projekti jaoks antav laen, mis makstakse 
välja ühe või mitme osamaksena ja mille 
tagasimaksmise tingimused sõltuvad 
projekti tulemustest;

Selgitus

Mitmes liikmesriigis kasutatakse tagasimakstavat ettemakset (avances récupérables) 
ulatuslikult varases etapis olevate peamiselt innovatsioonisektori projektide toetamiseks ning 
sellel on rahastamisvahendi tunnused. See vahend on veel määratlemata ja sellele ei 
kohaldata ka ühissätetes ning finantsmääruses sätestatud rahastamisvahendite mõistet. See 
õiguslik vaakum tuleks kõige kiirema korras täita suuresti ka seetõttu, et tagasimakstav 
ettemakse on ELi riigiabi eeskirjades selgesõnaliselt määratletud laenuna ja seetõttu on ta 
riskijagamisvahend.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 2 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) „makropiirkondlik strateegia“ –
integreeritud raamistik, mida võivad muu 

(31) „makropiirkondlik strateegia“ –
Euroopa Ülemkogu poolt kinnitatud 
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hulgas toetada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid, mis on ette nähtud 
selleks, et käsitleda kindlaksmääratud 
geograafilise piirkonna ühiseid probleeme, 
mis on seotud samas geograafilises 
piirkonnas asuvate liikmesriikide ja 
kolmandate riikidega, kes saavad seetõttu 
kasu tihedamast koostööst, millega antakse 
panus majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks;

integreeritud raamistik, mida võivad muu 
hulgas toetada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid, mis on ette nähtud 
selleks, et käsitleda kindlaksmääratud 
geograafilise piirkonna ühiseid probleeme, 
mis on seotud samas geograafilises 
piirkonnas asuvate liikmesriikide ja 
kolmandate riikidega, kes saavad seetõttu 
kasu tihedamast koostööst, millega antakse 
panus majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 9 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi jaoks fondispetsiifiliste 
eeskirjadega ette nähtud prioriteedid 
hõlmavad eelkõige iga fondi asjakohast 
kasutamist rände ja varjupaiga 
valdkonnas.“

„Iga Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondi jaoks fondispetsiifiliste 
eeskirjadega ette nähtud prioriteedid 
hõlmavad eelkõige iga fondi asjakohast 
kasutamist rände ja varjupaiga valdkonnas
ning tagavad vajaduse korral 
kooskõlastamise Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondiga.“

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lisatakse artikkel 30a: välja jäetud

„Artikkel 30a

1. Osa liikmesriigile eraldatavatest 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahenditest võidakse 
selle liikmesriigi taotlusel ja komisjoni 
nõusolekul ümber paigutada ühte või 
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mitmesse rahastamisvahendisse, mis on 
loodud finantsmääruse või muude 
valdkondlike määruste alusel või selleks, 
et suurendada EFSI riskivõtmisvõimet 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 125. 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendite 
ümberpaigutamise taotlus tuleks esitada 
30. septembriks.

2. Ümber võib paigutada üksnes 
programmi rahastamiskavas tulevasteks 
aastateks ette nähtud rahalisi 
assigneeringuid.

3. Taotlusele lisatakse ettepanek selle 
programmi või nende programmide 
muutmise kohta, millest ümberpaigutus 
tehakse. Vastavad muudatused tehakse 
kooskõlas artikli 30 lõikega 2 programmi 
ja partnerluslepingusse, milles esitatakse 
igal asjaomasel aastal komisjonile üle 
kantav kogusumma.“

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 34 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kohalike osalejate suutlikkuse 
suurendamine tegevuste väljatöötamisel ja 
rakendamisel, sealhulgas nende 
projektijuhtimise suutlikkuse edendamine, 
ning vahendite võimalike lõplike saajate 
suutlikkuse suurendamine projektide 
ettevalmistamisel ja elluviimisel;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 34 – lõige 3 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) strateegia, tegevuse ja projektide 
nähtavuse tagamine;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 34 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tegevuste valimine ja toetuse 
summa kindlaksmääramine ning taotluste 
edastamine toetuse heakskiitmise eest 
vastutavale asutusele;

f) tegevuste valimine ja toetuse 
summa kindlaksmääramine ning vajaduse 
korral taotluste edastamine toetuse 
heakskiitmise eest vastutavale asutusele;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rahastamisvahendi abil 
potentsiaalselt kaasatavate täiendavate 
avaliku ja erasektori vahendite 
hinnanguline suurus toetuse lõppsaaja 
tasandil (eeldatav võimendav mõju), 
sealhulgas vajaduse korral hinnanguline 
vajadus ekvivalentsete vahendite 
kaasamiseks kohaldatava erineva 
kohtlemise järele ja selle ulatus ja/või 
selliste mehhanismide kirjeldus, mida 
kasutatakse sellise erineva kohtlemise 
vajaduse ja ulatuse kindlakstegemiseks, 
näiteks konkureeriv või nõuetekohaselt 
sõltumatu hindamisprotsess;

c) rahastamisvahendi abil 
potentsiaalselt kaasatavate täiendavate 
avaliku ja erasektori vahendite 
hinnanguline suurus toetuse lõppsaaja 
tasandil (eeldatav võimendav mõju):
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 37 – lõige 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b a) lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendi 
toetuse lõppsaajad võivad saada abi ka 
muude Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide prioriteetide või 
programmide raames või muust vahendist, 
mida toetatakse liidu eelarvest kooskõlas 
kohaldatavate liidu riigiabi eeskirjadega. 
Sel juhul tuleb pidada arvet iga abiallika 
üle eraldi ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendist 
antav toetus peab olema osa tegevusest, 
mille rahastamiskõlblikud kulud hoitakse 
teistest abiallikatest lahus.“

„8. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendi 
toetuse lõppsaajad võivad saada abi ka 
muude Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide prioriteetide või 
programmide raames või muust vahendist, 
mida toetatakse liidu eelarvest või Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondist 
kooskõlas kohaldatavate liidu riigiabi 
eeskirjadega. Sel juhul tuleb pidada arvet 
iga abiallika üle eraldi ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastamisvahendist antava toetuse 
tulemusel peavad tekkima
rahastamiskõlblikud kulud, mida hoitakse 
teistest abiallikatest lahus.“

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rahastamisvahendid, mis 
võimaldavad kombineerida sellist toetust 
EIP finantstoodetega Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi raames.

c) rahastamisvahendid, mis 
võimaldavad kombineerida sellist toetust 
EIP finantstoodetega Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi raames ja muude 
finantsasutuste finantstoodetega, millele 
on osutatud artikli 38 lõike 4 punktis b ja 
kooskõlas artikliga 39a..
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) avalik-õiguslikule pangale või 
finantseerimisasutusele, mis on asutatud 
juriidilise isikuna ja tegutseb kutseliselt 
finantseerimise alal ning vastab kõigile 
järgmistele tingimustele:

iii) avalik-õiguslikule pangale või 
asutusele, mis on asutatud juriidilise 
isikuna ja tegutseb kutseliselt 
finantseerimise alal ning vastab kõigile 
järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ta täidab liikmesriigi riikliku või 
piirkondliku tasandi asjaomase asutuse 
antud, avalikest huvidest lähtuvat 
ülesannet, et viia ellu majandust 
arendavaid meetmeid, mis aitavad kaasa 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
eesmärkide saavutamisele;

– ta täidab liikmesriigi riikliku või 
piirkondliku tasandi asjaomase asutuse 
antud, avalikest huvidest lähtuvat 
ülesannet, mis peaks osana tema 
tegevusest sisaldama selliste majandust 
arendavate meetmete elluviimist, mis 
aitavad kaasa Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eesmärkide 
saavutamisele;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ta tegeleb arendustegevusega
piirkondades, poliitikavaldkondades ja 
sektorites, mille jaoks ei ole üldiselt 
võimalik saada turuallikatest rahastust või 

– ta tegeleb osana oma tegevusest 
majandust arendava tegevusega, aidates 
samuti kaasa Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eesmärkide 
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mille puhul selline rahastus ei ole piisav; saavutamisele piirkondades, 
poliitikavaldkondades ja sektorites, mille 
jaoks ei ole üldiselt võimalik saada 
turuallikatest rahastust või mille puhul 
selline rahastus ei ole piisav;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tema esmaseks eesmärgiks ei ole 
kasumi maksimeerimine, et tagada 
pikaajaline rahaline jätkusuutlikkus;

– tema esmane eesmärk ei ole 
kasumi maksimeerimine, et tagada oma 
tegevuste pikaajaline rahaline 
jätkusuutlikkus;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii – taane 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ta tagab, et see otsene 
delegeerimine ei anna otseseid või 
kaudseid eeliseid kommertstegevuseks, 
pidades eraldi arvestust, hallates 
kommertstegevust eraldi või võttes muid 
meetmeid kooskõlas kohaldatava 
õigusega;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii – taane 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sõltumatu asutus teeb siseriikliku
õiguse kohaselt tema suhtes järelevalvet;

– sõltumatu asutus teeb kohaldatava
õiguse kohaselt tema suhtes järelevalvet;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt b – alapunkt ii
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 38 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Rahastamisvahendi rakendamisel tagavad
esimese lõigu punktides a–d osutatud 
asutused kohaldatava õiguse järgimise, 
sealhulgas Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, riigiabi ja 
riigihangete suhtes kohaldatavate 
eeskirjade ning rahapesu tõkestamist ning 
terrorismi, maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastast võitlust 
käsitlevate standardite ning kohaldatavate 
õigusaktide järgimise. Need asutused ei 
või kasutada maksustamise vältimise 
struktuure, eelkõige agressiivset 
maksuplaneerimist, ega järgida tavasid, 
mis ei ole kooskõlas hea maksuhaldustava 
põhimõtetega, mis on ette nähtud ELi 
õiguses, sealhulgas komisjoni soovitustes 
ja teatistes või märgukirjades. Nad ei või 
asuda sellistel territooriumidel ja seoses 
finantstoimingute tegemisega ei või neil 
olla ärisuhteid selliste üksustega, mis 
kuuluvad jurisdiktsiooni, kus ei tehta 
liiduga koostööd rahvusvaheliselt 
kokkulepitud ning läbipaistvust ja 
teabevahetust käsitlevate maksustandardite 
kohaldamise valdkonnas. Need asutused 
võivad oma vastutusel sõlmida 
finantsvahendajatega lepinguid 
finantstoimingute tegemiseks. Nad lisavad 
käesolevas lõikes nimetatud nõuded 
lepingutesse, mis nad sõlmivad 
finantsvahendajatega, kes on valitud 
osalema selliste lepingute alusel 

„Rahastamisvahendi rakendamisel järgivad
esimese lõigu punktides a–d osutatud 
asutused kohaldatavat õigust, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, riigiabi ja 
riigihangete suhtes kohaldatavaid eeskirju
ning rahapesu tõkestamist ning terrorismi, 
maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastast võitlust 
käsitlevaid standardeid ning 
kohaldatavaid õigusakte. Need asutused ei 
või kasutada maksustamise vältimise 
struktuure, eelkõige agressiivset 
maksuplaneerimist, ega järgida tavasid, 
mis ei ole kooskõlas hea maksuhaldustava 
põhimõtetega, mis on ette nähtud ELi 
õiguses. Nad ei või asuda sellistel 
territooriumidel ja seoses finantstoimingute 
tegemisega ei või neil olla ärisuhteid 
selliste üksustega, mis kuuluvad 
jurisdiktsiooni, kus ei tehta liiduga 
koostööd rahvusvaheliselt kokkulepitud 
ning läbipaistvust ja teabevahetust 
käsitlevate maksustandardite kohaldamise 
valdkonnas. Need asutused võivad oma 
vastutusel sõlmida finantsvahendajatega 
lepinguid finantstoimingute tegemiseks. 
Nad lisavad käesolevas lõikes nimetatud 
nõuded lepingutesse, mis nad sõlmivad 
finantsvahendajatega, kes on valitud 
osalema selliste lepingute alusel 
finantstoimingute teostamises.“



AD\1123920ET.docx 29/54 PE597.458v02-00

ET

finantstoimingute teostamises.“

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kasutada 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite rahaliseks 
toetamiseks, et kaasata täiendavaid 
erasektori investeeringuid.

1. Asjaomaste liikmesriikide 
korraldusasutused võivad kasutada 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde 
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite rahaliseks 
toetamiseks, kui selle eesmärk on kaasata 
täiendavaid erasektori investeeringuid ja 
see aitab ka edaspidi saavutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
eesmärke ning täita liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiat.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud rahaline toetus 
ei või ületada 25 % lõppsaajatele antavast 
kogutoetusest. Artikli 120 lõike 3 punktis b 
osutatud vähem arenenud piirkondades 
võib rahaline toetus juhul, kui see on 
eelhindamisega nõuetekohaselt 
põhjendatud, ületada 25 %, kuid ei või 
ületada 50 %. Käesolevas lõikes osutatud 
kogutoetus hõlmab lõppsaajatele antavate 
uute laenude ja tagatisega laenude 
kogusummat ning omakapitali- või 
kvaasiomakapitali investeeringuid. 
Käesolevas lõikes osutatud tagatisega laene 
võetakse arvesse üksnes sel määral, mil 

2. Lõikes 1 nimetatud rahaline toetus 
ei või ületada 15 % lõppsaajatele antavast 
kogutoetusest. Artikli 120 lõike 3 punktis b 
osutatud vähem arenenud piirkondades ja 
üleminekupiirkondades võib rahaline 
toetus juhul, kui see on eelhindamisega või 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt EIP 
poolt tehtud ettevalmistava hindamisega 
nõuetekohaselt põhjendatud, ületada 15 %, 
kuid ei või ületada 30%. Käesolevas lõikes 
osutatud kogutoetus hõlmab lõppsaajatele 
antavate uute laenude ja tagatisega laenude 
kogusummat ning omakapitali- või 
kvaasiomakapitali investeeringuid. 
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Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendid on eraldatud garantiilepingutele, 
mille väärtus on arvutatud mitut uute 
laenudega koormatud summat hõlmava 
mõistliku riskide eelhindamise alusel.

Käesolevas lõikes osutatud tagatisega laene 
võetakse arvesse üksnes sel määral, mil 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendid on eraldatud garantiilepingutele, 
mille väärtus on arvutatud mitut uute 
laenudega koormatud summat hõlmava 
mõistliku riskide eelhindamise alusel.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklist 46 tulenev 
korraldusasutuste aruandlus käesoleva 
artikli kohaseid rahastamisvahendeid 
hõlmavate tegevuste kohta põhineb teabel, 
mis on EIP valduses EFSI määruse artikli 
16 lõigetest 1 ja 2 tuleneva aruandluse 
jaoks ja mida täiendab artikli 46 lõikes 2 
nõutav lisateave.

4. Artiklist 46 tulenev 
korraldusasutuste aruandlus käesoleva 
artikli kohaseid rahastamisvahendeid 
hõlmavate tegevuste kohta põhineb teabel, 
mis on EIP valduses EFSI määruse artikli 
16 lõigetest 1 ja 2 tuleneva aruandluse 
jaoks ja mida täiendab artikli 46 lõikes 2 
nõutav lisateave. Käesolevas lõikes 
sätestatud nõuded võimaldavad kohaldada 
käesoleva määruse artikli 46 lõike 3 
kohaselt ühetaolisi aruandlustingimusi.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) delegeerida rakendusülesanded 
mõnele finantseerimisasutusele, kes avab 
usalduskonto kas enda ja korraldusasutuse 
nimel või loob programmimakseteks 
finantseerimisasutuses eraldiseisva 
rahastamisbloki. Eraldi rahastamisbloki 
puhul peetakse programmist 
rahastamisvahendisse investeeritud 
vahendite ja finantseerimisasutuste muude 

b) delegeerida rakendusülesanded 
mõnele asutusele, kes avab usalduskonto 
kas enda ja korraldusasutuse nimel või 
loob programmimakseteks 
finantseerimisasutuses eraldiseisva 
rahastamisbloki. Eraldi rahastamisbloki 
puhul peetakse programmist 
rahastamisvahendisse investeeritud 
vahendite ja finantseerimisasutuste muude 
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olemasolevate vahendite üle eraldi 
arvestust. Usalduskontodel hoitavaid 
varasid ja selliseid eraldi rahastamisblokke 
hallatakse kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega, järgides 
asjakohaseid usaldatavusnormatiive, ja neil 
peab olema asjakohane likviidsus.

olemasolevate vahendite üle eraldi 
arvestust. Usalduskontodel hoitavaid 
varasid ja selliseid eraldi rahastamisblokke 
hallatakse kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega, järgides 
asjakohaseid usaldatavusnormatiive, ja neil 
peab olema asjakohane likviidsus.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite rakendamisel tagavad
käesoleva artikli lõikes 2 osutatud asutused 
kohaldatava õiguse järgimise, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, riigiabi ja 
riigihangete suhtes kohaldatavate 
eeskirjade ning rahapesu tõkestamist ning 
terrorismi, maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastast võitlust 
käsitlevate nõuete ja kohaldatavate 
õigusaktide järgimise. Need asutused ei 
või kasutada maksustamise vältimise 
struktuure, eelkõige agressiivseid 
maksuplaneerimisskeeme või tavasid, mis 
ei ole kooskõlas hea maksuhaldustava 
kriteeriumidega, mis on ette nähtud ELi 
õiguses, sealhulgas komisjoni soovitustes 
ja teatistes või märgukirjades. Nad ei või 
asuda sellistel territooriumidel ja seoses 
finantstoimingute tegemisega ei või neil 
olla ärisuhteid selliste üksustega, mis 
kuuluvad jurisdiktsiooni, kus ei tehta 
liiduga koostööd rahvusvaheliselt 
kokkulepitud ning läbipaistvust ja 
teabevahetust käsitlevate maksustandardite 
kohaldamise valdkonnas. Need asutused 
võivad oma vastutusel sõlmida 
finantsvahendajatega lepinguid 
finantstoimingute tegemiseks. Nad lisavad 
käesolevas lõikes nimetatud nõuded 

6. Artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite rakendamisel järgivad
käesoleva artikli lõikes 5 osutatud asutused 
kohaldatavat õigust, sealhulgas Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide, riigiabi 
ja riigihangete suhtes kohaldatavaid 
eeskirju ning rahapesu tõkestamist ning 
terrorismi, maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastast võitlust 
käsitlevaid nõudeid ja kohaldatavaid 
õigusakte. Need asutused ei või kasutada 
maksustamise vältimise struktuure, 
eelkõige agressiivseid 
maksuplaneerimisskeeme või tavasid, mis 
ei ole kooskõlas hea maksuhaldustava 
kriteeriumidega, mis on ette nähtud ELi 
õiguses. Nad ei või asuda sellistel 
territooriumidel ja seoses finantstoimingute 
tegemisega ei või neil olla ärisuhteid 
selliste üksustega, mis kuuluvad 
jurisdiktsiooni, kus ei tehta liiduga 
koostööd rahvusvaheliselt kokkulepitud 
ning läbipaistvust ja teabevahetust 
käsitlevate maksustandardite kohaldamise 
valdkonnas. Need asutused võivad oma 
vastutusel sõlmida finantsvahendajatega 
lepinguid finantstoimingute tegemiseks. 
Nad lisavad käesolevas lõikes nimetatud 
nõuded lepingutesse, mis nad sõlmivad 
finantsvahendajatega, kes on valitud 
osalema selliste lepingute alusel 
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lepingutesse, mis nad sõlmivad 
finantsvahendajatega, kes on valitud 
osalema selliste lepingute alusel 
finantstoimingute teostamises.

finantstoimingute teostamises.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
asutused võivad fondifondide rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele, tingimusel et nad 
tagavad oma vastutusel, et 
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
artikli 201 lõikes 4 ning artikli 202 lõigetes 
1 ja 2 kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

7. Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud 
asutused võivad fondifondide rakendamisel 
delegeerida rakendamise osaliselt edasi 
finantsvahendajatele, tingimusel et nad 
tagavad oma vastutusel, et 
finantsvahendajad vastavad finantsmääruse 
artikli 201 lõikes 4 ning artikli 202 lõigetes 
1 ja 2 kehtestatud kriteeriumidele. 
Finantsvahendajad valitakse avatud, 
läbipaistva, proportsionaalse ja 
mittediskrimineeriva menetluse alusel, 
vältides huvide konflikte.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui korraldusasutused toetavad 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmide vahenditega artikli 38 lõike 1 
punkti c kohaseid olemasolevaid 
vahendeid, mille puhul on EIP, sellised 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, 
milles liikmesriigil on osalus, või avalik-
õiguslik pank või finantseerimisasutus, mis 
on asutatud juriidilise isikuna ja tegutseb 
kutseliselt finantseerimise alal ning vastab 
artikli 38 lõike 4 punkti b alapunktis iii 

8. Kui korraldusasutused toetavad 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
programmide vahenditega artikli 38 lõike 1 
punkti c kohaseid olemasolevaid 
vahendeid, mille puhul on EIP, sellised 
rahvusvahelised finantseerimisasutused, 
milles liikmesriigil on osalus, või avalik-
õiguslik pank või finantseerimisasutus, mis 
on asutatud juriidilise isikuna ja tegutseb 
kutseliselt finantseerimise alal ning vastab 
artikli 38 lõike 4 punkti b alapunktis iii 
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sätestatud tingimustele, fondivalitseja juba 
valinud, delegeerivad nad 
rakendusülesanded sellele fondivalitsejale 
otselepingu sõlmimisega.

sätestatud tingimustele, fondivalitseja või 
finantsvahendaja juba valinud, 
delegeerivad nad rakendusülesanded sellele 
fondivalitsejale või finantsvahendajale
otselepingu sõlmimisega.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mis on 
tagatisvahendite vormis, võidakse Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest
rahaliselt toetada ka EFSI liidu tagatisega 
kaetud laenuportfellide madalama 
nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise
ja/või mezzanine-seeriaid.

12. Artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud 
rahastamisvahendite puhul, mis on 
tagatisvahendite vormis, võivad 
liikmesriigid otsustada, et Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid toetavad
rahaliselt ka EFSI liidu tagatisega kaetud 
laenuportfellide eri seeriaid vastavalt 
sellele, milline neist on asjakohane.
Rahastamisvahenditele investeeringutest 
või tagatislepingutele määratud 
vabanenud vahenditest tagasi makstud 
vahendeid, sealhulgas kapitali 
tagasimaksed ning tulud ja muud 
sissetulekud või kasum, nagu intress, 
garantiitasud, dividendid, kapitalikasum 
või mis tahes muu investeeringutest 
tulenev tulu, mis lisanduvad Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest 
saadud toetusele, kasutatakse uuesti 
kooskõlas vastava struktuuri- ja 
investeerimisfondi eesmärkidega, et 
toetada meetmeid ja lõppsaajaid 
kooskõlas programmi(de)ga, millest 
toetust antakse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 39a – lõige 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. ERDFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi 
ja EMKF puhul võidakse ette näha eraldi 
prioriteet ja EAFRD puhul eraldi liiki 
tegevus, mille kaasrahastamise määr on 
kuni 100 %, programmi raames, mille 
alusel toetatakse tegevusi, mida 
rakendatakse artikli 38 lõike 1 punktis 
osutatud rahastamisvahendite kaudu.

13. ERDFi, ESFi, Ühtekuuluvusfondi 
ja EMKF puhul võidakse ette näha eraldi 
prioriteet ja EAFRD puhul eraldi liiki 
tegevus, mille kaasrahastamise määr on 
artikli 120 lõikes 3 sätestatud 
kaasrahastamise määrade alusel kuni 15 
% võrra kõrgem, programmi raames, mille 
alusel toetatakse tegevusi, mida 
rakendatakse artikli 38 lõike 1 punktis c
osutatud rahastamisvahendite kaudu.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIP või muud sellised rahvusvahelised 
finantseerimisasutused, milles liikmesriigil 
on osalus, esitavad määratud asutustele 
kontrolliaruanded, mis lisatakse kõikidele 
maksetaotlustele. Samuti esitavad nad 
komisjonile ja määratud asutustele iga-
aastase auditiaruande, mille on koostanud 
nende asutuste välisaudiitorid.

EIP või muud sellised rahvusvahelised 
finantseerimisasutused, milles liikmesriigil 
on osalus, esitavad iga kalendriaasta 30. 
juuniks määratud asutustele kontrolli- ja
tulemusaruanded kõikide maksetaotluste 
ja eelnenud kalendriaastal lõplikele 
vahendite saajatele hüvitatud summade 
määra kohta. Samuti esitavad nad 
komisjonile ja määratud asutustele iga-
aastase auditiaruande, mille on koostanud 
nende asutuste välisaudiitorid.

Selgitus

EIP ja muud finantseerimisasutused peaksid kandma vastutust seoses tulemuste 
saavutamisega ja selle eest, et anda aru selle Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 
rahastamisvahendite tulemuslikkuse kohta, mida nad haldavad, nii nagu seda nõutakse ka 
toetusesaajatelt ja muudelt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamisvahendite 
haldajatelt.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
rakendusakt, mis käsitleb käesoleva lõike 
esimeses lõigus nimetatud 
kontrolliaruannete ja iga-aastaste 
auditiaruannete näidiseid.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
rakendusakt, mis käsitleb käesoleva lõike 
kolmandas lõigus nimetatud 
kontrolliaruannete ja iga-aastaste 
auditiaruannete näidiseid.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kontrollikoda teostab EIP ja 
muude selliste finantseerimisasutuste 
puhul, milles liikmesriigil on osalus, 
nende poolt rakendatavate ja ELi 
eelarvevahendeid hõlmavate 
rahastamisvahendite kohta tulemusauditi.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15 a. artikli 41 lõike 1 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) rahastamiskõlblikkusperioodi 
jooksul esitatud korduvad vahemaksete 
taotlused tehakse ainult:

„c) rahastamiskõlblikkusperioodi 
jooksul esitatud teine ja korduvad 
vahemaksete taotlused tehakse ainult siis, 
kui vähemalt 60% varasemas 
vahemaksete taotluses sisalduvast 
summast on kulutatud rahastamiskõlbliku 
kuluna artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d 
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tähenduses.”

i) teiseks vahemaksetaotluseks, kui 
vähemalt 60 % esimeses vahemaksete 
taotluses sisalduvast summast on 
kulutatud rahastamiskõlbliku kuluna 
artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d 
tähenduses;

ii) kolmandaks ja järgnevateks 
vahemaksetaotlusteks, kui vähemalt 85 % 
eelmistes vahemaksetaotlustes 
sisalduvatest summadest on kulutatud 
rahastamiskõlbliku kuluna artikli 42 lõike 
1 punktide a, b ja d tähenduses;

Selgitus

Soovitatav on langetada kolmanda ja järgnevate maksetaotluste piirmäära 85 %-lt 60 %-le, 
sest see on üks tegureid, mis mõjutab riiklike rahastamisvahendite rakendusperioodi keskel 
tekkivat rahapuudust. Selline muudatus suurendaks fondifondi toimimise tõhusust, vähendaks 
survet riigieelarvele (sest korraldusasutus teeb nendesse fondidesse sissemakseid juba enne) 
ning rakendusprotsess kulgeks tõrgeteta, st selle keskel oleks vähem katkestusi.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 42 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

15 b. Artikli 42 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Kui tegemist on 
omakapitaliinstrumentidega, mis on 
suunatud artikli 37 lõikes 4 osutatud 
ettevõtetele ja mille artikli 38 lõike 7 
punktis b osutatud rahastamisleping 
allkirjastati enne 31. detsembrit 2017, ja 
mis investeerisid artikli 55 lõikes 2 
sätestatud rahastamiskõlblikkusperioodi 
lõpuks vähemalt 55 % asjakohases 
rahastamislepingus määratud 
programmivahenditest, võib piiratud hulka 
makseid investeeringuteks lõppsaajatesse, 

Kui tegemist on 
omakapitaliinstrumentidega, mis on 
suunatud artikli 37 lõikes 4 osutatud 
ettevõtetele ja mille artikli 38 lõike 7 
punktis b osutatud rahastamisleping 
allkirjastati enne 31. detsembrit 2018, ja 
mis investeerisid artikli 55 lõikes 2 
sätestatud rahastamiskõlblikkusperioodi 
lõpuks vähemalt 55 % asjakohases 
rahastamislepingus määratud 
programmivahenditest, võib piiratud hulka 
makseid investeeringuteks lõppsaajatesse, 
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mida tuleb teha ajavahemiku jooksul, mis 
ei ületa nelja aastat pärast 
rahastamiskõlblikkusperioodi lõppu, 
pidada rahastamiskõlblikeks kuludeks, kui 
need on makstud spetsiaalselt selleks 
loodud tinghoiukontole, juhul kui kõiki 
riigiabi eeskirju on järgitud ning kõik 
järgnevalt esitatud tingimused on täidetud.

mida tuleb teha ajavahemiku jooksul, mis 
ei ületa nelja aastat pärast 
rahastamiskõlblikkusperioodi lõppu, 
pidada rahastamiskõlblikeks kuludeks, kui 
need on makstud spetsiaalselt selleks 
loodud tinghoiukontole, juhul kui kõiki 
riigiabi eeskirju on järgitud ning kõik 
järgnevalt esitatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 16
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 42 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui käesoleva artikli lõike 1 esimese 
lõigu punktis d ja lõikes 2 nimetatud 
halduskulud ja -tasud nõuab sisse 
fondifondi rakendav asutus või neid 
nõuavad sisse artikli 38 lõike 1 punkti c ja 
artikli 38 lõike 4 punktide a ja b kohaseid 
rahastamisvahendeid rakendavad asutused, 
ei või need ületada käesoleva artikli lõikes 
6 osutatud delegeeritud õigusaktis kindlaks 
määratud künniseid. Halduskulud 
hõlmavad otseseid või kaudseid 
kuluartikleid, mis hüvitatakse kulusid 
tõendavate dokumentide alusel, 
haldustasude puhul viidatakse aga osutatud 
teenuste eest makstavale kokkulepitud 
hinnale, mis vajaduse korral kehtestatakse 
turukonkurentsi põhjal. Halduskulud ja -
tasud tuginevad tulemuspõhisele 
arvutusmetoodikale.“

„Kui käesoleva artikli lõike 1 esimese 
lõigu punktis d ja lõikes 2 nimetatud 
halduskulud ja -tasud nõuab sisse 
fondifondi rakendav asutus või neid 
nõuavad sisse artikli 38 lõike 1 punkti c ja 
artikli 38 lõike 4 punktide a, b ja c
kohaseid rahastamisvahendeid rakendavad 
asutused, ei või need ületada käesoleva 
artikli lõikes 6 osutatud delegeeritud 
õigusaktis kindlaks määratud künniseid. 
Halduskulud hõlmavad otseseid või 
kaudseid kuluartikleid, mis hüvitatakse 
kulusid tõendavate dokumentide alusel, 
haldustasude puhul viidatakse aga osutatud 
teenuste eest makstavale kokkulepitud 
hinnale, mis vajaduse korral kehtestatakse 
turukonkurentsi põhjal. Halduskulud ja -
tasud tuginevad tulemuspõhisele 
arvutusmetoodikale.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 43a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetust 
rahastamisvahenditele, mis on 
investeeritud lõppsaajatesse, ning tulusid ja 
muid sissetulekuid või kasumit, nagu 
intress, garantiitasud, dividendid, 
kapitalikasum või mis tahes muu 
investeeringutest tulenev tulu, mis 
lisanduvad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele, 
võidakse kasutada erainvestorite erinevaks 
kohtlemiseks ja EIP diferentseeritud 
kohtlemiseks, kui ta kasutab ELi tagatist 
vastavalt määrusele (EL) 2015/1017. 
Selline diferentseeritud kohtlemine on 
põhjendatud vajadusega kaasata erasektori 
vahendeid.

1. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetust 
rahastamisvahenditele, mis on 
investeeritud lõppsaajatesse, ning tulusid ja 
muid sissetulekuid või kasumit, nagu 
intress, garantiitasud, dividendid, 
kapitalikasum või mis tahes muu 
investeeringutest tulenev tulu, mis 
lisanduvad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest saadud toetusele, 
võidakse kasutada turumajanduse 
põhimõttel tegutsevate investorite
erinevaks kohtlemiseks ja EIP 
diferentseeritud kohtlemiseks, kui ta 
kasutab ELi tagatist vastavalt määrusele 
(EL) 2015/1017. Selline diferentseeritud 
kohtlemine on põhjendatud vajadusega 
kaasata erasektori vahendeid ja 
võimendada avalikust sektorist lähtuvat 
rahastamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 43a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud diferentseeritud 
kohtlemise vajadus ja ulatus tehakse 
kindlaks eelhindamisega.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 43a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Diferentseeritud kohtlemine ei või 
ulatuda kaugemale erasektori vahendite 
kaasamise stiimulite loomiseks vajalikust. 
See ei ole mõeldud selleks, et maksta 
ülemäärast kompensatsiooni 
erainvestoritele või EIP-le, kui ta kasutab 
ELi tagatist vastavalt määrusele (EL) 
2015/1017. Intresside vastavus tagatakse 
riskide ja kasumi nõuetekohase jagamise 
abil.

3. Diferentseeritud kohtlemine ei või 
ulatuda kaugemale erasektori vahendite 
kaasamise stiimulite loomiseks vajalikust. 
See ei ole mõeldud selleks, et maksta 
ülemäärast kompensatsiooni 
turumajanduse põhimõtet järgivatele 
investoritele või EIP-le, kui ta kasutab ELi 
tagatist vastavalt määrusele (EL) 
2015/1017. Intresside vastavus tagatakse 
riskide ja kasumi nõuetekohase jagamise 
abil.

Selgitus

On äärmiselt tähtis, et see määrus hõlmaks ka riiklikke ja piirkondlikke tugipanku. Näiteks 
Saksamaal tegeletakse rahastamisvahenditega peaaegu eranditult tungipankades. Komisjoni 
ettepanekus on mainitud üksnes erainvestoreid (viidates uuele riigiabi kontseptsioonile), kuid 
varasemas määruses mainiti sõnaselgelt ära ka avaliku sektori investorid, kes tegutsevad 
vastavalt turumajanduse põhimõttele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 43a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erainvestorite diferentseeritud 
kohtlemine ei piira liidu riigiabi eeskirjade 
kohaldamist.

4. Turumajanduse põhimõtet 
järgivate investorite diferentseeritud 
kohtlemine ei piira liidu riigiabi eeskirjade 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 43a – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonil on õigus võtta 
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kooskõlas artikliga 149 vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse 
täiendamiseks seoses investorite 
diferentseeritud kohtlemise mõistega ja 
sellise kohtlemise kohaldamise 
üksikasjalike tingimustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 18
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajaduse korral selleks, et korvata 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastamisvahendile 
antava toetuse nimiväärtuse vähenemisest, 
mis tuleneb negatiivsest intressist, kui 
selline vähenemine esineb hoolimata 
rahastamisvahendeid rakendavate 
asutuste aktiivsest rahavoogude 
juhtimisest;

b) vajaduse korral selleks, et korvata 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastamisvahendile 
antava toetuse nimiväärtuse vähenemisest, 
mis tuleneb negatiivsest intressist, kui 
selline vähenemine esineb hoolimata 
aktiivsest rahavoogude juhtimisest;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 21
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. Artikli 57 lõige 3 jäetakse välja. välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 58 – lõige 1 – punkt f
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

a a) punkt f asendatakse järgmisega:

f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kolmandate riikidega;

“f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide toetuste abil 
saavutatud tulemustest ja edusammudest 
teavitamist, teadlikkuse suurendamist ja 
koostöö edendamist ning kogemuste 
vahetamist, sealhulgas kolmandate 
riikidega;“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 23 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 59 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige:

„1 b. 0,25 % tehnilise abi jaoks 
kättesaadavast rahast kasutatakse 
teavitamistoiminguteks, et suurendada 
teadlikkust ja anda kodanikele teada 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest toetatud projektide 
tulemustest ja edusammudest; 
teavitamistoiminguid jätkatakse neli 
aastat pärast projekti lõpetamist, mil 
projekti tulemused on selgelt nähtavad.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 23 a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

23 a. Artikli 61 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
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Käesolevat artiklit kohaldatakse 
tegevustele, mis tekitavad pärast nende 
lõpetamist puhastulu. Käesolevas artiklis 
käsitatakse mõistet „puhastulu” rahavoona, 
mis tekib kasutajate poolt tegevusega 
seotud kaupade või teenuste eest tasumisel 
tehtavatest otsemaksetest, näiteks 
kasutajate poolt taristu kasutamise eest 
vahetult makstavad tasud, maa või hoonete 
müügi või rentimise või teenuste eest 
makstavad tasud, millest on maha arvatud 
antud perioodi vältel kantud tegevuskulud 
ja lühikese kasutusajaga varustuse 
asenduskulud. Tegevusest saadud 
tegevuskulude kokkuhoidu käsitatakse 
puhastuluna, välja arvatud juhul, kui 
kokkuhoid tasaarvestatakse tegevustoetuste 
samaväärse vähendamisega.

Käesolevat artiklit kohaldatakse 
tegevustele, mis tekitavad pärast nende 
lõpetamist puhastulu. Käesolevas artiklis 
käsitatakse mõistet „puhastulu” rahavoona, 
mis tekib kasutajate poolt tegevusega 
seotud kaupade või teenuste eest tasumisel 
tehtavatest otsemaksetest, näiteks 
kasutajate poolt taristu kasutamise eest 
vahetult makstavad tasud, maa või hoonete 
müügi või rentimise või teenuste eest 
makstavad tasud, millest on maha arvatud 
antud perioodi vältel kantud tegevuskulud 
ja lühikese kasutusajaga varustuse 
asenduskulud. Tegevusest saadud 
tegevuskulude kokkuhoidu (ainsaks 
erandiks on energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamisest tulenev 
kokkuhoid) käsitatakse puhastuluna, välja 
arvatud juhul, kui kokkuhoid 
tasaarvestatakse tegevustoetuste 
samaväärse vähendamisega.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=ET)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 65 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Tegevus võib saada toetust ühest 
või enamast Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondist või ühest või enamast 
programmist ja muudest liidu vahenditest 
tingimusel, et teatavale Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondile esitatavas 
maksetaotluses deklareeritud kulude 
hüvitamiseks ei saada toetust mõnelt 
teiselt fondilt või muult liidu vahendilt ega 
saada toetust samalt fondilt mõne teise 
programmi raames. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondile esitatavas 
maksetaotluses kajastatavate kulude 
summa võidakse arvutada iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi puhul 

11. Tegevus võib saada toetust ühest 
või enamast Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondist või ühest või enamast 
programmist ja muudest liidu vahenditest 
tingimusel, et teatavale Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondile esitatavas 
maksetaotluses deklareeritud kulud 
hüvitatakse täiesti eraldi mõnelt teiselt 
fondilt või muult liidu vahendilt või samalt 
fondilt mõne teise programmi raames
saadavast toetusest. Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondile esitatavas 
maksetaotluses kajastatavate kulude 
summa võidakse arvutada iga Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondi puhul 
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proportsionaalselt kooskõlas toetuse 
tingimusi käsitleva dokumendiga.

proportsionaalselt kooskõlas toetuse 
tingimusi käsitleva dokumendiga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 67 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) rahastamine, mis ei ole seotud 
asjaomaste tegevuste kuludega, vaid 
põhineb programmi rakendamisel tehtud 
edusammude või programmi eesmärkide 
saavutamisega seotud tingimuste täitmisel. 
Rahastamistingimuste ja nende 
kohaldamise üksikasjad nähakse ette 
delegeeritud õigusaktidega, mis võetakse 
vastu kooskõlas lõikes 5 sätestatud 
volitustega.

e) rahastamine, mis ei ole seotud 
asjaomaste tegevuste kuludega, vaid 
põhineb programmi rakendamisel tehtud 
edusammude või programmi eesmärkide 
saavutamisega seotud tingimuste täitmisel. 
Rahastamistingimuste ja nende 
kohaldamise üksikasjad nähakse ette 
delegeeritud õigusaktidega, mis võetakse 
vastu kooskõlas lõikes 5a sätestatud
volitustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 67 – lõige 2a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike suhtes kohaldatakse 
artikli 152 lõikes 4 sätestatud 
üleminekusätteid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 26 – alapunkt c – alapunkt ii
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 67 – lõige 5 – lõik 2 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lisatakse järgmine lõik: ii) lisatakse järgmine lõige:

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 149 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad lõike 1 esimese lõigu 
punktides b ja d nimetatud ühikuhindade 
standardiseeritud astmiku või 
kindlamääraliste maksete määratlust, 
käesoleva lõike esimese lõigu punktis a 
osutatud asjaomaseid meetodeid ja lõike 1 
esimese lõigu punktis e osutatud toetuse 
vormi.“

„5 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 149 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust seoses lõike 1 esimese lõigu 
punktides b ja d nimetatud ühikuhindade 
standardiseeritud astmiku või 
kindlamääraliste maksete määratlusega, 
lõike 5 punktis a osutatud asjaomaste 
meetoditega ja lõike 1 esimese lõigu 
punktis e osutatud toetuse vormiga.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 29 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 70 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1a. tegevusi, mis seisnevad teenuste 
osutamises kodanikele või äriühingutele 
kogu liikmesriigi territooriumil, käsitatakse 
kõigis programmipiirkondades 
liikmesriigis toimuvatena. Sellisel juhul 
eraldatakse kulud asjaomastele 
programmipiirkondadele 
proportsionaalselt, tuginedes muudele 
objektiivsetele kriteeriumidele kui 
programmipiirkondadele ette nähtud 
eelarveeraldised.

„1a. tegevusi, mis seisnevad teenuste 
osutamises kodanikele või äriühingutele 
kogu liikmesriigi territooriumil, käsitatakse 
kõigis programmipiirkondades 
liikmesriigis toimuvatena. Sellisel juhul 
eraldatakse kulud asjaomastele 
programmipiirkondadele 
proportsionaalselt, tuginedes 
objektiivsetele kriteeriumidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 29 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 70 – lõige 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2a. Kui fondide ja EMKFi raames lõike „2a. Kui fondide ja EMKFi raames lõike 
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2 kohaselt väljaspool programmipiirkonda 
rakendatavad tegevused toovad kasu nii 
programmipiirkonnas kui ka väljaspool 
seda, eraldatakse kulud asjaomastele 
programmipiirkondadele 
proportsionaalselt, tuginedes muudele 
objektiivsetele kriteeriumidele kui 
programmipiirkondadele ette nähtud 
eelarveeraldised.“;

2 kohaselt väljaspool programmipiirkonda 
rakendatavad tegevused toovad kasu nii 
programmipiirkonnas kui ka väljaspool 
seda, eraldatakse kulud asjaomastele 
programmipiirkondadele 
proportsionaalselt, tuginedes 
objektiivsetele kriteeriumidele.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 36
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 98 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa tegevusest, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
eeskirjade kohaselt sellest teisest fondist 
abi saamise tingimustele, tingimusel et 
need kulud on vajalikud tegevuse 
nõuetekohaseks rakendamiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 10 % 
ülempiirist.“

„ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa tegevusest, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade kohaselt 
sellest teisest fondist abi saamise 
tingimustele, tingimusel et need kulud on 
vajalikud tegevuse nõuetekohaseks 
rakendamiseks ja sellega otseselt seotud; 
seejuures tuleb kinni pidada rakenduskava 
iga prioriteetse suuna puhul kehtivast liidu 
rahastamise 10 % ülempiirist.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 37 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 102 – lõige 6a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjonile ei ole sõltumatu 
kvaliteedikontrolli tulemusi edastatud 6 
kuu jooksul alates kõnealuse teabe 
edastamisest sõltumatutele ekspertidele või 
kui asjaomane hinnang on negatiivne, 
jäetakse need kulud välja ja 

Sõltumatu kvaliteedikontrolli tulemused 
esitatakse 6 kuu jooksul alates kõnealuse 
teabe edastamisest sõltumatutele 
ekspertidele. Kui komisjonile ei sellise 
kvaliteedikontrolli tulemusi edastatud 3 
kuu jooksul pärast selle esitamist või kui 
asjaomane hinnang on negatiivne, jäetakse 
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kuludeklaratsiooni muudetakse vastavalt. need kulud välja ja kuludeklaratsiooni 
muudetakse vastavalt.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 39
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 105 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39. Artikli 105 lõike 2 teine lause 
jäetakse välja.

39. Artikli 105 lõike 2 teine lause 
asendatakse järgmisega:

„Ühise tegevuskava väljundite ja 
tulemuste eest võib maksta hüvitist ainult 
siis, kui need on saavutatud pärast artiklis 
107 osutatud ühist tegevuskava 
heakskiitva otsuse tegemise kuupäeva ja 
enne selles otsuses määratletud 
rakendusperioodi lõppu.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 40 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) kavandatavate projektide või 
projektitüüpide kirjeldus koos vahe-
eesmärkidega, kui see on asjakohane, ning 
väljundite ja tulemuste sihttasemetega, mis 
on seotud ühiste näitajatega prioriteetsete 
suundade kaupa, kui see on asjakohane.

3) kavandatavate projektide või 
projektitüüpide kirjeldus koos vahe-
eesmärkidega, kui see on asjakohane, ning 
väljundite ja tulemuste sihttasemetega, mis 
on seotud ühiste ja erinäitajatega
prioriteetsete suundade kaupa, kui see on 
asjakohane.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 40 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 106 – lõik 1 – punktid 6 ja 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punktid 6 ja 7 jäetakse välja: välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 40 – alapunkt e a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 106 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lisatakse järgmine punkt:

„c a) ühise tegevuskava ja fondidega 
seotud teabe levitamise ja edastamise 
kord;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 46
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 115 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teabe- ja teavitamismeetmeid
käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad 
potentsiaalsete toetusesaajate ja 
toetusesaajate jaoks on sätestatud XII lisas.

3. Avalikkusele suunatud teabe-, 
teavitamis- ja nähtavusmeetmeid
käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning 
teabemeetmed potentsiaalsete 
toetusesaajate ja toetusesaajate jaoks on 
sätestatud XII lisas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 47 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondidest tehniliseks abiks eraldatav Fondidest tehniliseks abiks eraldatav 
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summa piiratakse 4 %-ga kogusummast, 
mis eraldatakse fondidest 
rakenduskavadele nende liikmesriigis 
vastuvõtmise ajal majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
saavutamiseks.

summa piiratakse 4 %-ga kogusummast, 
mis eraldatakse fondidest 
rakenduskavadele nende liikmesriigis 
vastuvõtmise ajal majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
saavutamiseks. 0,25 % nähakse ette teabe-
ja teavitamistegevuseks vastavalt 
vajadusele programmi ja projekti tasandil, 
nagu on sätestatud artiklis 59.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 59 a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 148 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

59 a. Artikli 148 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Tegevuste suhtes, mille 
rahastamiskõlblikud kulud kokku ei ületa 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 200 000
eurot, ESFi puhul 150 000 eurot või 
EMKFi puhul 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon üle ühe 
auditi enne viimast kulu sisaldava 
raamatupidamise aastaaruande esitamist 
aruandeaasta kohta, mil tegevus on 
lõpetatud. Muude tegevuste suhtes tehakse 
kõige rohkem üks audit aruandeaastas ning 
auditi teostab kas auditeerimisasutus või 
komisjon enne lõpetatud tegevuste viimast 
kulu sisaldava raamatupidamise 
aastaaruande esitamist. Komisjon ja 
auditeerimisasutus ei teosta auditit 
tegevuste suhtes, mille kohta Euroopa 
Kontrollikoda on teinud kõnealuse aasta 
jooksul auditi, tingimusel, et Euroopa 
Kontrollikoja auditi tulemusi kõnealuse 
tegevuse kohta saavad kasutada 
auditeerimisasutus ja komisjon oma 
edasiste ülesannete täitmiseks.“

„1. Tegevuste suhtes, mille 
rahastamiskõlblikud kulud kokku ei ületa 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul 300 000
eurot, ESFi puhul 200 000 eurot või 
EMKFi puhul 150 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon üle ühe 
auditi enne viimast kulu sisaldava 
raamatupidamise aastaaruande esitamist 
aruandeaasta kohta, mil tegevus on 
lõpetatud. Muude tegevuste suhtes tehakse 
kõige rohkem üks audit aruandeaastas ning 
auditi teostab kas auditeerimisasutus või 
komisjon enne lõpetatud tegevuste viimast 
kulu sisaldava raamatupidamise 
aastaaruande esitamist. Komisjon ja 
auditeerimisasutus ei teosta auditit 
tegevuste suhtes, mille kohta Euroopa 
Kontrollikoda on teinud kõnealuse aasta 
jooksul auditi, tingimusel, et Euroopa 
Kontrollikoja auditi tulemusi kõnealuse 
tegevuse kohta saavad kasutada 
auditeerimisasutus ja komisjon oma 
edasiste ülesannete täitmiseks.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=ET)
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Selgitus

Tõstetakse piirmäärasid, millest allapoole jäävaid tegevusi kontrollitakse enne lõplike kulude 
aruande esitamist ainult üks kord (ühekordne kontrollimine).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 59 b (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 149 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

59 b. Artikli 149 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 12 teises 
lõigus, artikli 22 lõike 7 neljandas lõigus, 
artikli 37 lõikes 13, artikli 38 lõike 4 
kolmandas lõigus, artikli 40 lõikes 4, artikli 
41 lõikes 3, artikli 42 lõike 1 teises lõigus, 
artiklis 42 lõikes 6, artikli 61 lõike 3 teises, 
kolmandas, neljandas ja seitsmendas 
lõigus, artikli 63 lõikes 4 ning artikli 64 
lõikes 4, artikli 68 lõike 1 teises lõigus, 
artikli 101 neljandas lõigus, artikli 122 
lõike 2 viiendas lõigus, artikli 125 lõike 8 
esimeses lõigus ning artikli 125 lõikes 9, 
artikli 127 lõigetes 7 ja 8 ning artikli 144 
lõikes 6 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
alates 21. detsember 2013 kuni 31. 
detsembrini 2020.“

„2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 12 teises 
lõigus, artikli 22 lõike 7 neljandas lõigus, 
artikli 37 lõikes 13, artikli 38 lõike 4 
kolmandas lõigus, artikli 40 lõikes 4, artikli 
41 lõikes 3, artikli 42 lõike 1 teises lõigus, 
artikli 42 lõikes 6, artikli 43a lõikes 4a, 
artikli 61 lõike 3 teises, kolmandas, 
neljandas ja seitsmendas lõigus, artikli 63 
lõikes 4, artikli 64 lõikes 4, artikli 67 
lõikes 5a, artikli 68 lõike 1 teises lõigus, 
artikli 101 neljandas lõigus, artikli 122 
lõike 2 viiendas lõigus, artikli 125 lõike 8 
esimeses lõigus ning artikli 125 lõikes 9, 
artikli 127 lõigetes 7 ja 8 ning artikli 144 
lõikes 6 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
alates 21. detsembrist 2013 kuni 31. 
detsembrini 2020.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 60
Määrus (EL) nr 1303/2013
Artikkel 152 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui projektikonkurss on algatatud enne 
käesolevat määrust muutva määruse 
XXX/YYY jõustumist, võib 
korraldusasutus (või Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi alla kuuluvate 
programmide puhul seirekomisjon) 
otsustada mitte kohaldada artikli 67 lõikes 
2a sätestatud kohustust kuni 6 kuud alates 
määruse XXX/YYY jõustumise 
kuupäevast. Kui dokument, milles on 
sätestatud toetuse andmise tingimused, 
esitatakse toetusesaajale 6 kuu jooksul 
alates määruse XXX/YYY jõustumise 
kuupäevast, võib korraldusasutus 
otsustada mitte kohaldada kõnealuseid 
muudetud sätteid.“

„Korraldusasutus (või Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide puhul 
seirekomisjon) võib otsustada mitte 
kohaldada artikli 67 lõikes 2a sätestatud 
kohustust kuni 12 kuud alates määruse 
XXX/YYY jõustumise kuupäevast.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
korraldusasutus (või Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide puhul 
seirekomisjon) otsustada pikendada 
kuuekuulist üleminekuperioodi kuni 
programmi lõpetamiseni. Ta teatab 
komisjonile sellisest otsusest enne 
kuuekuulise üleminekuperioodi 
lõppemist.

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata toetuste 
ja tagastatava abi suhtes, mida toetatakse 
ESFi kaudu ja mille puhul avaliku sektori 
toetus ei ole suurem kui 50 000 eurot.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 61 a (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
XII lisa – jagu 2.1 – punkt 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

61 a. Jao 2.1 punkt 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriik ja korraldusasutus „1. Liikmesriik ja korraldusasutus 
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tagavad, et teabe- ja teavitamismeetmeid 
rakendatakse kooskõlas 
teavitamisstrateegiaga ning et meetmete 
eesmärk on võimalikult lai meediakajastus, 
kasutades eri teavitamisvorme ja 
meetodeid sobival tasemel.

tagavad, et teabe- ja teavitamismeetmeid 
rakendatakse kooskõlas 
teavitamisstrateegiaga, et parandada 
nähtavust ja kodanikega suhtlemist, ning 
et meetmete eesmärk on võimalikult lai 
meediakajastus, kasutades eri 
teavitamisvorme ja meetodeid sobival 
tasemel ja vastavalt tehnoloogilistele 
uuendustele.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 61 b (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
XII lisa – jagu 2.2 – punkt 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

61 b. Jao 2.2 punkt 4 asendatakse 
järgmisega:

4. ERFi või Ühtekuuluvusfondi 
tegevuse rakendamise ajal paneb 
toetusesaaja üles üldsusele hõlpsasti 
nähtavas kohas märkimisväärsete 
mõõtmetega ajutise stendi iga tegevuse 
kohta, mis seisneb taristu või ehitustööde 
rahastamises, mille puhul avaliku sektori 
kogutoetus tegevusele ületab 500 000 
eurot.

„4 ERFi või Ühtekuuluvusfondi 
tegevuse rakendamise ajal paneb 
toetusesaaja üles üldsusele hõlpsasti 
nähtavas kohas märkimisväärsete 
mõõtmetega ajutise stendi iga tegevuse 
kohta, mis seisneb taristu või ehitustööde 
rahastamises.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 61 c (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
XII lisa – jagu 2.2 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

61 c. Jao 2.2 punkti 5 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

5. Hiljemalt kolm kuud pärast 
tegevuse lõpetamist paneb toetusesaaja 
üldsusele hõlpsasti nähtavas kohas üles 
märkimisväärsete mõõtmetega alalise 

„5. Hiljemalt kolm kuud pärast 
tegevuse lõpetamist paneb toetusesaaja 
üldsusele hõlpsasti nähtavas kohas üles 
märkimisväärsete mõõtmetega alalise 
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tahvli või stendi iga tegevuse kohta, mis 
vastab järgmistele kriteeriumidele:

tahvli või stendi iga tegevuse kohta, mis 
vastab järgmisele kriteeriumile:“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 265 – lõik 1 – punkt 61 d (uus)
Määrus (EL) nr 1303/2013
XII lisa – jagu 2.2 – punkt 5 – alapunkt a

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

61 d. Jao 2.2 punkti 5 alapunkt a 
jäetakse välja:

a) ELi toetus tegevusele ületab 500 
000 eurot;
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