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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi 

rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0825), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 175 ja 

artikli 197 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C8-0433/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2018. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja majandus- ja 

rahanduskomisjoni arvamusi (A8-0000/2018), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1)  Struktuurireformi tugiprogramm 

(edaspidi „programm“) loodi, et parandada 

liikmesriikide võimet ette valmistada ja 

(1)  Struktuurireformi tugiprogramm 

(edaspidi „programm“) loodi, et parandada 

liikmesriikide võimet ette valmistada ja 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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rakendada jätkusuutlikku majanduskasvu 

tagavaid haldus- ja struktuurireforme, 

sealhulgas toetades liidu fondide tõhusat ja 

tulemuslikku kasutamist. Komisjon annab 

programmi raames toetust liikmesriikide 

taotluse alusel ja toetus võib katta väga 

erinevaid poliitikavaldkondi. Tugeval 

majandus- ja sotsiaalsel struktuuril 

põhinevate vastupidavate majanduste 

loomine, mis võimaldab liikmesriikidel 

tõhusalt panna vastu šokkidele ja kiiresti 

neist taastuda, toetab majanduslikku ja 

sotsiaalset ühtekuuluvust. 

Institutsionaalsed, haldus- ja jätkusuutlikku 

majanduskasvu tagavad struktuurireformid 

on sellise arengu saavutamiseks õige viis. 

rakendada jätkusuutlikku majanduskasvu 

tagavaid haldus- ja struktuurireforme, 

sealhulgas toetades liidu fondide tõhusat ja 

tulemuslikku kasutamist. Komisjon annab 

programmi raames toetust liikmesriikide 

taotluse alusel ja toetus võib katta väga 

erinevaid poliitikavaldkondi. Tugeval 

majandus- ja sotsiaalsel struktuuril 

põhinevate vastupidavate majanduste 

loomine, mis võimaldab liikmesriikidel 

tõhusalt panna vastu šokkidele ja kiiresti 

neist taastuda, toetab majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. 

Seda eesmärki aitavad saavutada 

institutsionaalsed, haldus- ja jätkusuutlikku 

majanduskasvu tagavad struktuurireformid 

ning liidu huvides eelkõige kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ning 

sotsiaalpartnerite elluviidavatel 

struktuurireformidel põhinev isevastutus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3)  Majandusliku ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse tugevdamine 

struktuurireformide toetamise teel on 

oluline, et edukalt osaleda majandus- ja 

rahaliidus. Liikmesriikide jaoks, kelle 

rahaühik ei ole euro, on see euroalaga 

ühinemise ettevalmistamisel eriti oluline. 

(3)  Majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamine 

liidu huvides elluviidavate 

struktuurireformide kaudu on oluline, et 

edukalt osaleda majandus- ja rahaliidus ja 

et selles tekiks suurem lähenemine. 

Liikmesriikide jaoks, kelle rahaühik ei ole 

euro, on see euroalaga ühinemise 

ettevalmistamisel eriti oluline. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a)  Seitse liikmesriiki – Bulgaaria, 

Tšehhi Vabariik, Horvaatia, Ungari, 

Poola, Rumeenia ja Rootsi – on 

aluslepingu kohaselt kohustatud tegema 

ettevalmistusi euroalaga ühinemiseks. 

Teatavad liikmesriigid on teinud selles 

viimastel aastatel vähe edusamme, 

mistõttu on euroalas osalemiseks mõeldud 

liidu toetus järjest vajalikum. Taanil ja 

Ühendkuningriigil euroalaga ühinemise 

kohustust ei ole. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b)  Piirkondlikel ja kohalikel 

omavalitsustel on struktuurireformis 

tähtis roll, mille ulatus sõltub liikmesriigi 

põhiseaduslikust ja halduskorrast. 

Seetõttu tuleb piirkondlikke ja kohalikke 

omavalitsusi struktuurireformi 

ettevalmistamisel ja elluviimisel piisavalt 

palju kaasata ja nõustada. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6)  Et võtta arvesse liikmesriikide 

kasvavat nõudlust toetuse järele, ja võttes 

arvesse vajadust toetada struktuurireforme 

liikmesriikides, kelle rahaühik ei ole euro, 

on vaja suurendada rahalisi eraldisi 

programmile tasemeni, mis võimaldab 

liidul anda toetust taotlevate liikmesriikide 

vajadustele vastavalt. 

(6)  Et võtta arvesse liikmesriikide 

kasvavat nõudlust toetuse järele, ja võttes 

arvesse vajadust toetada liidu huvides 

elluviidavaid struktuurireforme 

liikmesriikides, kelle rahaühik ei ole euro, 

on vaja nõukogu määruse (EL, Euratom) 

nr 1311/20131a kohast 

paindlikkusinstrumenti kasutades 
suurendada rahalisi eraldisi programmile 

tasemeni, mis võimaldab liidul anda toetust 

taotlevate liikmesriikide vajadustele 

vastavalt. 

 ___________ 

 1a Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, 

lk 884). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2017/825 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Programmi üldeesmärk on anda panus 

institutsioonilistesse, haldusalastesse ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse 

struktuurireformidesse liikmesriikides ning 

osutada liikmesriigi ametiasutustele abi 

meetmete puhul, mis on suunatud 

institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse 

Programmi üldeesmärk on anda panus 

institutsioonilistesse, haldusalastesse ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse 

struktuurireformidesse liikmesriikides ning 

luua liidu ja liikmesriikide jagatud 

pädevustega seotud poliitikavaldkondades, 

mis ei kuulu juba tehnilise abi programmi 
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ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

reformimisele ja tugevdamisele vastuseks 

majanduslikele ja sotsiaalsetele 

probleemidele, et parandada ühtekuuluvust, 

konkurentsivõimet, tootlikkust, 

jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade 

loomist ja investeerimist, mis aitab 

valmistuda ka euroalas osalemiseks, 

eelkõige majandusjuhtimise protsesside 

raames, sealhulgas liidu fondide tõhusa, 

tulemusliku ja läbipaistva kasutamise 

toetamise teel. 

alla, Euroopa lisaväärtust ning osutada 

liikmesriikide ametiasutustele abi 

meetmete puhul, mis on suunatud 

institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse 

ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

reformimisele ja tugevdamisele vastuseks 

majanduslikele ja sotsiaalsetele 

probleemidele, et parandada ühtekuuluvust, 

konkurentsivõimet, tootlikkust, 

jätkusuutlikku majanduskasvu, töökohtade 

loomist ja investeerimist, mis aitab 

valmistuda ka euroalas osalemiseks, 

eelkõige majandusjuhtimise protsesside 

raames, sealhulgas liidu fondide tõhusa, 

tulemusliku ja läbipaistva kasutamise 

toetamise teel.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EL) nr 2017/825 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a)  Artikli 5 lõikele 1 lisatakse 

järgmine punkt: 

 d a)   toetada struktuurireformi 

meetmete ettevalmistamisel ja elluviimisel 

piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 

kaasamist ja nõustamist, kuivõrd see on 

liikmesriigi põhiseadusliku ja halduskorra 

kohaselt piirkondlike ja kohalike 

omavalitsuste õiguste ja ülesannetega 

kooskõlas. 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EL) nr 2017/825, et suurendada 

struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki. Komisjon on 

otsustanud seda teha, sest liikmesriigid on struktuurireformide rahastamiseks esitanud palju 

taotlusi. 

 

Muutmisakti eesmärk on muuta eelkõige artiklit 4, mis puudutab struktuurireformi 

tugiprogrammi eesmärki, ja lisada programmi eesmärkide hulka euroalaga ühinemiseks 

tehtavad ettevalmistused (artiklisse on lisatud sõnad „mis aitab valmistuda ka euroalas 

osalemiseks“). Lisatud on ka artikkel 5a, mille alusel võib rahastada euroalaga ühinemisega 

seotud meetmeid ja tegevusi. 

 

Peale selle on struktuurireformi tugiprogrammi üldist rahastamispaketti suurendatud 142,8 

miljonilt eurolt 222,8 miljoni euroni. Selleks on ette nähtud kasutada mitmeaastase 

finantsraamistiku määruses sätestatud paindlikkusinstrumenti. Liikmesriikidel on võimalik 

struktuurireformi tugiprogrammi täiendada ka sellega, et paigutada assigneeringuid ümber 

tehnilise abi eelarvest, mille tulemusel oleks tugiprogrammi eelarve kokku umbes 

300 miljonit eurot. Selline ümberpaigutamine on lubatud juba ühissätete määruses. 

 

Raportöör on seisukohal, et teksti muudab see küll vähe, kuid poliitiliselt on see 

struktuurireformi tugiprogrammi jaoks väga tähtis muudatus. Euroalasse kuulub juba 19 

liikmesriiki. Seitse liikmesriiki – Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, 

Rumeenia ja Rootsi – on aluslepingu kohaselt kohustatud tegema euroalaga ühinemiseks 

ettevalmistusi. Teatavad liikmesriigid on teinud selles viimastel aastatel vähe edusamme, 

mistõttu on euroalas osalemiseks mõeldud ELi toetus järjest vajalikum. Kahele liikmesriigile 

(Taani ja Ühendkuningriik) euroalaga ühinemise kohustus ei kehti, sest nad on otsustanud 

ühisraha mitte kasutusele võtta. Ühendkuningriik muidugi seetõttu, et ta on 2019. aastal 

Euroopa Liidust välja astumas. 

 

Raportöör on seisukohal, et rohkem selgust on vaja nii struktuurireformides, mida tuleb 

soodustada ühtekuuluvuseks mõeldud rahasummasid kasutades, kui ka selles, millist mõju 

need reformid ühtekuuluvusvahendite tulemuslikkusele avaldavad. Tuleb märkida, et enamik 

ELi riikides valitsevast ebavõrdsusest tuleneb praegu mitte riikidevahelistest, vaid 

riigisisestest erinevustest. Et struktuurimuutusi läbi viia, peavad eri tasandi valitsused seadma 

eesmärgiks teha koostööd, et oleks võimalik võtta kooskõlastatud ja ühtseid meetmeid ning 

ühendada seejuures omavahel eri poliitilisi vahendeid, et täita erinevad vajadused ja 

lahendada erinevad probleemid, mis piirkondliku arenguga kaasnevad. Kuna liikmesriigid on 

juba algatanud omaenda reforme, tuleks programmis pöörata põhitähelepanu meetmetele, 

millega on võimalik kõige paremini toetada riigipõhiste soovituste elluviimist. 

 

Raportöör ettepaneku kaht peamist elementi – struktuurireformi tugiprogrammi eelarve 

suurendamine ja programmi eesmärkide hulka euroalaga ühinemiseks tehtavate 

ettevalmistuste lisamine – toetab. Seetõttu on komisjoni ettepaneku kohta tehtud praegu vaid 

mõned üksikud muudatusettepanekud. Muudatusettepanekutega soovitakse rõhutada, et 

euroalaga ühinemise ettevalmistamist on oluline toetada, ja tagada, et piirkondlikke ja 

kohalikke omavalitsusi võib struktuurireformide projektidesse kaasata senisest rohkem. 


