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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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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0374),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 178, 
artikli 209 lõiget 1, artikli 212 lõiget 2 ja artiklit 349, mille alusel komisjon esitas 
ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0229/2018),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [kuupäev] arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee [kuupäev] arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja väliskomisjoni, arengukomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni 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 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Et toetada liidu territooriumi 
harmoonilist arengut eri tasanditel, tuleks 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

(3) Et toetada liidu territooriumi 
harmoonilist arengut eri tasanditel, tuleks 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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(Interreg) raames toetada ERFist piiriülest, 
riikidevahelist, merendusalast, 
äärepoolseimate piirkondade ja 
piirkondadevahelist koostööd.

(Interreg) raames toetada ERFist piiriülest, 
riikidevahelist, merendusalast, 
äärepoolseimate piirkondade ja 
piirkondadevahelist koostööd. Seejuures 
tuleks tugevdada partnerluse ja 
mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid 
ning toetada asukohapõhist 
lähenemisviisi.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Piiriülese koostöö komponendi 
raames tuleks püüda lahendada piirialadel 
üheskoos kindlaks tehtud ühised 
probleemid ning realiseerida piirialade 
kasutamata kasvupotentsiaal, millele on 
osutatud komisjoni teatises 
„Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 
edendamine ELi piirialadel“23 (edaspidi 
„piirialade teatis“). Sellest tulenevalt tuleks 
piiriülese koostöö komponendi puhul 
piirduda koostööga maismaapiiridel ning
piiriülene koostöö merepiiridel tuleks 
lõimida riikidevahelise koostöö 
komponenti.

(4) Piiriülese koostöö komponendi 
raames tuleks püüda lahendada piirialadel 
üheskoos kindlaks tehtud ühised 
probleemid ning realiseerida piirialade 
kasutamata kasvupotentsiaal, millele on 
osutatud komisjoni teatises 
„Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse 
edendamine ELi piirialadel“23 (edaspidi 
„piirialade teatis“). Sellest tulenevalt peaks
piiriülene koostöö toetama maismaa- ja 
merepiiride naabruses asuvaid piirkondi.

__________________ __________________

23 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“ 
(COM(2017) 534 final, 20.9.2017).

23 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“ 
(COM(2017) 534 final, 20.9.2017).

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riikidevahelise koostöö ja 
merenduskoostöö komponendi puhul tuleks 
seada eesmärgiks tugevdada koostööd 
meetmete abil, millega soodustatakse liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut, 
ning see komponent peaks sisaldama ka 
merendusalast piiriülest koostööd. 
Riikidevaheline koostöö peaks hõlmama 
suuremaid liidu maismaapiirkondi, samas 
kui merenduskoostöö peaks hõlmama 
merepiirkondi ümbritsevaid alasid ja 
sellesse tuleks lõimida piiriülene koostöö 
merepiiridel, mida tehakse programmitöö 
perioodil 2014–2020. Tuleks tagada 
võimalikult suur paindlikkus, mis 
võimaldab jätkata varasemat merendusalast 
piiriülest koostööd suuremas 
merenduskoostöö raamistikus, eelkõige 
määrates kindlaks hõlmatud territooriumi, 
sellise koostöö erieesmärgid, 
projektipartnerlust käsitlevad nõuded ning 
allprogrammide ja spetsiaalsete 
juhtkomiteede loomise korra.

(6) Riikidevahelise koostöö ja 
merenduskoostöö komponendi puhul tuleks 
seada eesmärgiks tugevdada koostööd 
meetmete abil, millega soodustatakse liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut. 
Riikidevaheline koostöö peaks hõlmama 
suuremaid liidu maismaapiirkondi, samas 
kui merenduskoostöö peaks hõlmama 
merepiirkondi ümbritsevaid alasid, mille 
geograafiline ulatus ületab kõnealuste 
piiriüleste programmide ulatuse. Tuleks 
tagada võimalikult suur paindlikkus, mis 
võimaldab jätkata varasemat merendusalast 
piiriülest koostööd suuremas 
merenduskoostöö raamistikus, eelkõige 
määrates kindlaks hõlmatud territooriumi, 
sellise koostöö erieesmärgid, 
projektipartnerlust käsitlevad nõuded ning 
allprogrammide ja spetsiaalsete 
juhtkomiteede loomise korra.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tuginedes Interregi 
piirkondadevahelise koostöö 
programmidega seotud kogemustele ning 
võttes arvesse seda, et tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames sellist koostööd programmitöö 
perioodil 2014–2020 ei tehtud, tuleks 
piirkondadevahelise koostöö komponendi 
puhul keskenduda veelgi enam
ühtekuuluvuspoliitika tõhususe 

(8) Tuginedes ühelt poolt Interregi 
piirkondadevahelise koostöö 
programmidega seotud positiivsetele 
kogemustele ning võttes teiselt poolt 
arvesse seda, et tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames sellist koostööd programmitöö 
perioodil 2014–2020 ei tehtud, on linnade 
ja piirkondade vaheline koostöö oluline 
komponent selleks, et jõuda
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suurendamisele. Seepärast tuleks selle 
komponendi puhul piirduda kahe 
programmiga: üks selleks, et võimaldada 
mõlema eesmärgi raames koguda 
kõikvõimalikke kogemusi, rakendada 
uuenduslikke lähenemisviise ja 
suurendada suutlikkust ning edendada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1082/200624 kohaselt loodud või 
loodavaid Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitusi (ETKR), ning teine selleks, et 
täiustada arengusuundumuste 
analüüsimist. Kogu liidus toimuv 
projektipõhine koostöö tuleks lõimida 
uude piirkondadevaheliste 
innovatsiooniinvesteeringute komponenti 
ning siduda tihedalt komisjoni teatise
„Innovatsiooni edendamine Euroopa 
piirkondades: vastupanuvõimelise, kaasava 
ja jätkusuutliku majanduskasvu 
strateegiad“25 elluviimisega, eriti selleks, 
et toetada temaatilisi aruka 
spetsialiseerumise platvorme sellistes 
valdkondades nagu energia, tööstuse 
ajakohastamine või põllumajanduslik 
toidutööstus. Lõpetuseks tuleks 
integreeritud territoriaalne areng, milles 
keskendutakse funktsionaalsetele 
linnapiirkondadele või 
linnapiirkondadele, koondada tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgi programmidesse ning ühte 
seonduvasse vahendisse, Euroopa 
linnapiirkondade algatusse. 
Piirkondadevahelise koostöö komponendi 
kaks programmi peaksid hõlmama kogu 
liitu ja peaksid olema avatud osalemiseks 
kolmandatele riikidele.

ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ühiste 
lahendusteni ja luua püsivad 
partnerlused. Seepärast tuleks jätkata 
olemasolevate programmidega ja eelkõige 
projektipõhise koostöö edendamist, sh
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste
(ETKR) edendamist. Piirkondadevahelise 
koostöö võimalusi tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames tuleks toetada varakult võetud 
piirkondliku võrgustumise ja 
kooskõlastamise meetmetega enne 
programmitöö algust. 
Piirkondadevaheliste 
innovatsiooniinvesteeringute uue 
komponendi eesmärk peaks olema toetada 
temaatilisi aruka spetsialiseerumise 
platvorme sellistes valdkondades nagu 
energia, tööstuse ajakohastamine või 
põllumajanduslik toidutööstus ning aidata 
viia ellu komisjoni teatis „Innovatsiooni 
edendamine Euroopa piirkondades: 
vastupanuvõimelise, kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“. 
Piirkondadevahelise koostöö komponendi 
programmid peaksid hõlmama kogu liitu ja 
peaksid olema avatud osalemiseks 
kolmandatele riikidele.

__________________ __________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
(ETKR) kohta (ELT L 210, 31.7.2006, 
lk 19).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
(ETKR) kohta (ELT L 210, 31.7.2006, 
lk 19).

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Innovatsiooni edendamine 

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Innovatsiooni edendamine 
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Euroopa piirkondades: 
vastupanuvõimelise, kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“ 
(COM(2017) 376 final, 18.7.2017)

Euroopa piirkondades: 
vastupanuvõimelise, kaasava ja 
jätkusuutliku majanduskasvu strateegiad“ 
(COM(2017) 376 final, 18.7.2017)

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On vaja kindlaks määrata igale 
Interregi komponendile eraldatavad 
vahendid, sealhulgas iga liikmesriigi panus 
piiriülese, riikidevahelise ja merendusalase, 
äärepoolseimate piirkondade ja 
piirkondadevahelise koostöö jaoks 
eraldatavasse kogusummasse, ning 
liikmesriikide võimalus olla nende 
komponentide puhul paindlik. Võrreldes 
programmitöö perioodiga 2014–2020 
tuleks vähendada piiriülese koostöö 
osakaalu, ent samas suurendada seoses 
merenduskoostöö lõimimisega 
riikidevahelise koostöö ja 
merenduskoostöö osakaalu ning luua uus 
äärepoolseimate piirkondade koostöö 
komponent.

(15) On vaja kindlaks määrata igale 
Interregi komponendile eraldatavad 
vahendid, sealhulgas iga liikmesriigi panus 
piiriülese, riikidevahelise ja merendusalase, 
äärepoolseimate piirkondade ja
piirkondadevahelise koostöö jaoks 
eraldatavasse kogusummasse, ning 
liikmesriikide võimalus olla nende 
komponentide puhul paindlik.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Inimestevahelised ja 
väikesemahulised projektid on piiriülese 
koostöö programmide raames oluliseks ja 
edukaks vahendiks, et kõrvaldada 
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piiridega seotud tõkked, edendada 
kohapeal inimestevahelisi kontakte ning 
lõimida sel viisil piirialad ja nende 
kodanikud. Inimestevahelisi (people-to-
people, P2P) ja väikesemahulisi projekte 
rakendatakse mitmes valdkonnas, näiteks
kultuur, sport, turism, haridus ja 
kutseõpe, majandus, teadus, 
keskkonnakaitse ja ökoloogia, tervishoid, 
transport ja väiketaristud, halduskoostöö 
ja reklaamitegevus. Nagu on öeldud ka 
Regioonide Komitee arvamuses 
„Inimestevahelised ja väikesemahulised 
projektid piiriülese koostöö 
programmides“,32 on inimestevahelistel ja 
väikesemahulistel projektidel suur 
Euroopa lisaväärtus ning nad aitavad 
märkimisväärselt kaasa piiriülese koostöö 
programmide üldise eesmärgi 
saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) On vaja selgitada eeskirju, mis 
käsitlevad väikeprojektide fonde, mida on 
rakendatud alates Interregi loomisest, 
kuid mida ei ole kunagi reguleeritud 
erieeskirjadega. Nagu on öeldud ka 
Regioonide Komitee arvamuses 
„Inimestevahelised ja väikesemahulised 
projektid piiriülese koostöö 
programmides“,32 on sellistel 
väikeprojektide fondidel oluline roll 
kodanike ja institutsioonide vahelise 
usalduse suurendamisel, nad pakuvad 
suurt Euroopa lisaväärtust ning nad 
aitavad märkimisväärselt kaasa piiriülese 
koostöö programmide üldise eesmärgi 
saavutamisele, kõrvaldades piiridega 
seotud tõkked ning lõimides piirialad ja 

(23) Alates Interregi loomisest 
toetatakse inimestevahelisi ja 
väikesemahulisi projekte peamiselt 
väikeprojektide fondist või sarnastest 
vahenditest, mida ei ole aga kunagi 
reguleeritud erieeskirjadega, mistõttu on 
vaja selgitada eeskirju, mis käsitlevad 
väikeprojektide fonde. Et säilitada 
inimestevaheliste ja väikesemahuliste 
projektide lisaväärtus ja hüved ning et 
lõplikel toetusesaajatel, kes sageli ei ole 
harjunud liidu vahendeid taotlema, oleks 
väikeprojektide rahastamist lihtsam hallata, 
tuleks teatavast künnisest allapoole jäävate 
projektide puhul muuta kohustuslikuks 
lihtsustatud kuluvõimaluste ja ühekordsete 
maksete kasutamine.
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nende kodanikud. Et lõplikel 
toetusesaajatel, kes sageli ei ole harjunud 
liidu vahendeid taotlema, oleks 
väikeprojektide rahastamist lihtsam hallata, 
tuleks teatavast künnisest allapoole jäävate 
projektide puhul muuta kohustuslikuks 
lihtsustatud kuluvõimaluste ja ühekordsete 
maksete kasutamine.

__________________ __________________

32 Euroopa Regioonide Komitee 12. juuli 
2017. aasta arvamus teemal 
„Inimestevahelised ja väikesemahulised 
projektid piiriülese koostöö programmides“ 
(ELT C 342, 12.10.2017, lk 38).

32 Euroopa Regioonide Komitee 12. juuli 
2017. aasta arvamus teemal 
„Inimestevahelised ja väikesemahulised 
projektid piiriülese koostöö programmides“ 
(ELT C 342, 12.10.2017, lk 38).

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Halduskoormuse vähendamisel 
peaksid komisjon, liikmesriigid ja 
piirkonnad tegema tihedat koostööd, et 
kasutada Interregi programmi juhtimis-
ja kontrollisüsteemide puhul ära määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artiklis 77ff 
sätestatud parandatud asjakohast korda.

Or. de

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriike tuleks julgustada 
andma ETKRile korraldusasutuse 
ülesandeid, panema selline rühmitus nii 

(27) Liikmesriike tuleks julgustada 
andma ETKRile korraldusasutuse 
ülesandeid, panema selline rühmitus nii 
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nagu kui teised piiriülesed juriidilised 
isikud vastutama allprogrammi,
integreeritud territoriaalse investeeringu 
või ühe või mitme väikeprojektide fondi
haldamise eest või panema selline rühmitus 
tegutsema ainsa partnerina.

nagu kui teised piiriülesed juriidilised 
isikud vastutama allprogrammi või
integreeritud territoriaalse investeeringu 
haldamise eest või panema selline rühmitus 
tegutsema ainsa partnerina.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Euroopa territoriaalse koostöö 
edendamine on juba palju aastaid olnud 
ELi ühtekuuluvuspoliitika peamine 
prioriteet. VKEde toetamine Euroopa 
territoriaalse koostöö projektide kulude 
katmisel on juba üldise grupierandi 
määruse kohaselt teatamiskohustusest 
vabastatud. Piirkondliku abi erisätted, mis 
hõlmavad igas suuruses ettevõtjate 
investeeringuid, on esitatud ka 
regionaalabi suunistes aastateks 2014–
2020 ja üldise grupierandi määruse 
regionaalabi jaos. Kuna abi Euroopa 
territoriaalse koostöö projektide puhul 
oleks siseturuga kooskõlas ning sellel 
oleks vaid piiratud mõju konkurentsile ja 
liikmesriikidevahelisele kaubandusele, 
peaks see olema riigiabikontrollist 
vabastatud ja selle suhtes ei peaks
kohaldama ELi toimimise lepingu 
artikli 108 lõike 3 kohast 
teatamiskohustust.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „piiriülene õigussubjekt“ –
õigussubjekt, mis on asutatud ühe Interregi 
programmis osaleva riigi õiguse alusel, 
tingimusel et selle on asutanud vähemalt 
kahe osaleva riigi territoriaalsed asutused 
või muud organid.

4) „piiriülene õigussubjekt“ –
õigussubjekt ning ELi piirkonnad, mis on 
asutatud ühe Interregi programmis osaleva 
riigi õiguse alusel, tingimusel et selle on 
asutanud vähemalt kahe osaleva riigi 
territoriaalsed asutused või muud organid.

Or. de

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidusisene piiriülene koostöö 
maismaapiiride vahetus naabruses 
asuvates piirkondades kahes või enamas 
liikmesriigis või vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 
riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 
või

a) liidusisene piiriülene koostöö 
maismaa- ja merepiiride vahetus 
naabruses asuvates piirkondades kahes või 
enamas liikmesriigis või vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas kolmandas 
riigis, mis on loetletud artikli 4 lõikes 3; 
või

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liiduväline piiriülene koostöö 
maismaapiiride vahetus naabruses 
asuvates piirkondades vähemalt ühes 
liikmesriigis ja ühes või enamas järgmises 
riigis:

b) liiduväline piiriülene koostöö 
maismaa- ja merepiiride vahetus 
naabruses asuvates piirkondades vähemalt 
ühes liikmesriigis ja ühes või enamas 
järgmises riigis:

Or. de
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) riikidevaheline koostöö ja 
merendusalane koostöö suurtel riigiülestel 
territooriumidel või vesikondade ümbruses, 
mis hõlmab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke programmipartnereid 
liikmesriikides, kolmandates riikides, 
partnerriikides ja Gröönimaal ning mille 
eesmärk on saavutada suurem territoriaalne 
sidusus (komponent nr 2; kui osutatakse 
üksnes riikidevahelisele koostööle: 
komponent nr 2A; kui osutatakse üksnes 
merendusalasele koostööle: komponent nr 
2B;

2) riikidevaheline koostöö ja 
merendusalane koostöö, mille 
geograafiline ulatus ületab kõnealuste 
piiriüleste programmide ulatuse, suurtel 
riigiülestel territooriumidel või 
vesikondade ümbruses, mis hõlmab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
programmipartnereid liikmesriikides, 
kolmandates riikides, partnerriikides ja 
Gröönimaal ning mille eesmärk on 
saavutada suurem territoriaalne sidusus 
(komponent nr 2; kui osutatakse üksnes 
riikidevahelisele koostööle: komponent nr 
2A; kui osutatakse üksnes merendusalasele 
koostööle (sh sisemaa): komponent nr 2B;

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) piirkondadevaheline koostöö, mille 
eesmärk on tõhustada 
ühtekuuluvuspoliitikat (komponent nr 4), 
edendades:

4) piirkondadevaheline koostöö, mille 
eesmärk on tõhustada 
ühtekuuluvuspoliitikat ning toetada 
eelkõige ühtekuuluvuspoliitika 
valdkonnas ühiste lahendusteni jõudmist 
ja püsivate partnerluste loomist
(komponent nr 4), edendades:

Or. de
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi programmide 
rakendamisega, eelkõige seoses 
piirkondadevaheliste ja riikidevaheliste 
meetmetega, mille puhul toetusesaajad 
asuvad vähemalt ühes teises liikmesriigis;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kogu liidus partnerite vahel 
kogemuste vahetamist ja suutlikkuse 
suurendamist seoses:

i) tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi programmide 
rakendamisega, eelkõige seoses 
piirkondadevaheliste ja riikidevaheliste 
meetmetega, mille puhul toetusesaajad 
asuvad vähemalt ühes teises liikmesriigis;

ii) parimate tavade määratlemise ja 
levitamisega ning nende ülekandmisega 
eelkõige rakenduskavadele tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames.

Or. de

Muudatusettepanek 18

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

1. Piiriülese koostöö raames toetust 
saavad alad peavad olema sisepiiride ning 
kolmandate riikide või partnerriikide 
välispiiride ääres asuvad liidu NUTS 3. 
tasandi piirkonnad.

1. Piiriülese koostöö raames toetust 
saavad alad peavad olema sisepiiride ning 
kolmandate riikide või partnerriikide 
välispiiride ääres asuvad liidu NUTS 3. 
tasandi piirkonnad, ilma et see piiraks 
võimalike kohanduste tegemist, mida on 
vaja programmitööks perioodil 2014–2020 
loodud koostöövaldkondade sidususe ja 
jätkuvuse tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Merepiiridega piirkondi, mis on 
ühendatud mere püsiühenduse kaudu, 
toetatakse samuti piiriülese koostöö 
raames.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidusisest piiriülest koostööd 
käsitlevad Interregi programmid võivad 
hõlmata Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriigi 
piirkondi, mis on NUTS 3. tasandi 
piirkondadega samaväärsed, samuti 
Liechtensteini, Andorrat ja Monacot.

3. Liidusisest piiriülest koostööd 
käsitlevad Interregi programmid võivad 
hõlmata Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriigi 
piirkondi, mis on NUTS 3. tasandi 
piirkondadega samaväärsed, samuti 
Liechtensteini, Andorrat, Monacot ja San 
Marinot.

Or. de
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riikidevahelise koostöö ja 
merendusalase koostöö puhul peavad ERFi 
raames toetust saavad alad olema liidu 
NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis hõlmavad 
külgnevaid funktsionaalseid alasid, võttes 
vajaduse korral arvesse 
makropiirkondlikke ja merepiirkondade 
strateegiaid.

1. Riikidevahelise koostöö ja 
merendusalase koostöö puhul, mille 
geograafiline ulatus ületab kõnealuste 
piiriüleste programmide ulatuse, peavad 
ERFi raames toetust saavad alad olema 
liidu NUTS 2. tasandi piirkonnad, mis 
hõlmavad külgnevaid funktsionaalseid 
alasid, võttes vajaduse korral arvesse 
makropiirkondlikke ja merepiirkondade 
strateegiaid.

Or. de

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komponendi nr 4 kohase mis tahes 
Interregi programmi või komponendi nr 5 
kohaste piirkondadevaheliste 
innovatsiooninvesteeringute puhul 
toetatakse kogu liidu territooriumi ERFist.

1. Komponendi nr 4 kohase mis tahes 
Interregi programmi või komponendi nr 5 
kohaste piirkondadevaheliste 
innovatsiooninvesteeringute puhul 
toetatakse kogu liidu territooriumi ERFist. 
Kolmandad riigid tohivad neis osaleda, 
kui nad annavad oma rahalise panuse 
väljastpoolt eraldatavate tulude vormis.

Or. de

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi (Interreg) jaoks ette nähtud ERFi 
vahendid moodustavad 8 430 000 000 
eurot ERFi, ESF+-i ja Ühtekuuluvusfondi 
eelarvelisteks kulukohustusteks 
programmitöö perioodiks 2021–2027 
ettenähtud üldsummast, mis on sätestatud 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli 102 lõikes 1.

1. Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi (Interreg) jaoks ette nähtud ERFi 
vahendid moodustavad artiklis 3 
nimetatud komponentide nr 1–4 puhul 
3 % (st kokku xx xxxxxx xxx eurot) ning 
komponendi nr 5 puhul täiendavad 0,3 % 
(st kokku x xxx xxx xxx EUR) ERFi, 
ESF+-i ja Ühtekuuluvusfondi 
eelarvelisteks kulukohustusteks 
programmitöö perioodiks 2021–2027 
ettenähtud üldsummast, mis on sätestatud 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli 103 lõikes 1.

Or. de

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vahendid 
jaotatakse järgmiselt:

2. Lõikes 1 osutatud vahendid 
jaotatakse komponentide nr 1–4 puhul 
järgmiselt:

Or. de

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 52,7 % (st kokku 4 440 000 000
eurot) piiriüleseks koostööks (komponent 
nr 1);

a) 74,8 % (st kokku x xxx xxx xxx
eurot) piiriüleseks koostööks (komponent 
nr 1);

Or. de
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 31,4 % (st kokku 2 649 900 000
eurot) riikidevaheliseks koostööks ja 
merendusalaseks koostööks (komponent nr 
2);

b) 18 % (st kokku x xxx xxx xxx
eurot) riikidevaheliseks koostööks ja 
merendusalaseks koostööks (komponent nr 
2);

Or. de

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 3,2 % (st kokku 270 100 000 eurot) 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
(komponent nr 3);

c) 2,2 % (st kokku xxx xxx xxx eurot) 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
(komponent nr 3);

Or. de

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 1,2 % (st kokku 100 000 000 eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks 
(komponent nr 4);

d) 5 % (st kokku xxx xxx xxx eurot) 
piirkondadevaheliseks koostööks 
(komponent nr 4);

Or. de
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) 11,5 % (st kokku 970 000 000 
eurot) piirkondadevahelisteks 
innovatsiooniinvesteeringuteks 
(komponent nr 5).

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga Interregi programmi tasandi 
kaasrahastamismäär ei tohi olla suurem kui 
70 %, välja arvatud juhul, kui liiduväliste 
piiriüleste või komponendi nr 3 alla 
kuuluvate Interregi programmide puhul 
on vastavalt määrustes (EL) [IPA III], 
(EL) [NDICI] või nõukogu otsuses (EL) 
[ÜMT programm] või nende raames 
vastuvõetud mis tahes muus õigusaktis 
sätestatud suurem protsent.

Iga Interregi programmi tasandi 
kaasrahastamismäär ei tohi olla suurem kui 
85 %.

Or. de

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) komponentide nr 1 ja 2B kohastes 
Interregi programmides:

a) komponentide nr 1 ja 2 kohastes 
Interregi programmides:

Or. de
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendav 15 % ERFi ja vajaduse 
korral liidu välisrahastamisvahendite 
eraldistest igast komponentide nr 1, 2 ja 3 
kohasest Interregi programmist muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
eraldatakse Interregi erieesmärgile 
„Interregi parem juhtimine“ või 
liiduvälisele Interregi erieesmärgile 
„Ohutum ja turvalisem Euroopa“.

2. Kuni 15 % ERFi ja vajaduse korral 
liidu välisrahastamisvahendite eraldistest 
igast komponentide nr 1, 2 ja 3 kohasest 
Interregi programmist muude kui tehnilise 
abi prioriteetide raames eraldatakse 
Interregi erieesmärgile „Interregi parem 
juhtimine“ või vajaduse korral 
liiduvälisele Interregi erieesmärgile 
„Ohutum ja turvalisem Euroopa“.

Or. de

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, kus asub tulevane 
korraldusasutus, esitab Interregi 
programmi komisjonile [jõustumiskuupäev 
pluss üheksa kuud;] kõikide osalevate 
liikmesriikide ja asjakohasel juhul 
kolmandate riikide või partnerriikide või 
ÜMTde nimel.

Liikmesriik, kus asub tulevane 
korraldusasutus, esitab Interregi 
programmi või mitu piki vastavat piiri 
toimuvat Interregi programmi komisjonile 
[jõustumiskuupäev pluss üheksa kuud;] 
kõikide osalevate liikmesriikide ja 
asjakohasel juhul kolmandate riikide või
partnerriikide või ÜMTde nimel.

Or. de

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ja kokkuleppel komisjoniga võib
asjaomane liikmesriik otsustada programmi 
rakendamise tõhustamiseks ja tegevuste 
ulatuse laiendamiseks kanda Interregi 
programmidesse üle kuni [x] % samale 
piirkonnale tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames ERFist 
eraldatud summast. Ülekantud summa 
moodustab eraldiseisva prioriteedi või 
eraldiseisvad prioriteedid.

3. Asjaomane liikmesriik võib 
otsustada programmi rakendamise 
tõhustamiseks ja tegevuste ulatuse 
laiendamiseks kanda Interregi 
programmidesse üle kuni 15 % samale 
piirkonnale tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames ERFist 
eraldatud summast. Iga liikmesriik 
teavitab komisjoni eelnevalt oma soovist 
kasutada seda ülekande võimalust ning 
põhjendab oma sellekohast otsust.
Ülekantud summa moodustab eraldiseisva 
prioriteedi või eraldiseisvad prioriteedid.

Or. de

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerid teevad koostööd Interregi 
tegevuste väljatöötamisel, rakendamisel,
rahastamisel ja neile personali leidmisel.

Partnerid teevad koostööd Interregi 
tegevuste väljatöötamisel ja rakendamisel
ning samuti rahastamisel ja/või neile 
personali leidmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainus partner võib siiski olla 
registreeritud kõnealuses programmis 
mitteosalevas liikmesriigis juhul, kui on 
täidetud artiklis 23 sätestatud tingimused.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERFist või asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist Interregi 
programmi raames väikeprojektide fondile 
antav toetus ei üle 20 000 000 eurot või 
15 % Interregi programmi kogueraldisest, 
olenevalt sellest, kumb on väiksem.

ERFist või asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist ühe või mitme 
Interregi programmi raames 
väikeprojektide fondile antav kogutoetus ei 
ole üle 20 % Interregi programmi 
kogueraldisest.

Or. de

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikeprojektide fondi lõppsaajad saavad 
toetust ERFist või asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist toetusesaaja 
kaudu ja rakendavad väikeprojekte 
kõnealuse väikeprojektide fondi raames 
(edaspidi „väikeprojekt“).

Ühe või enama väikeprojektide fondi 
lõppsaajad saavad toetust ERFist või 
asjakohasel juhul liidu 
välisrahastamisvahendist toetusesaaja 
kaudu ja rakendavad väikeprojekte 
kõnealuse väikeprojektide fondi raames 
(edaspidi „väikeprojekt“).

Or. de

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikeprojektide fondi toetusesaaja 
on piiriülene õigussubjekt või Euroopa 

2. Väikeprojektide fondi toetusesaaja 
on piiriülene õigussubjekt, ELi piirkond
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territoriaalse koostöö rühmitus. või Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitus.

Or. de

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetusesaaja personali- ja kaudsed 
kulud väikeprojektide fondi juhtimisele ei 
tohi ületada 20 % vastava väikeprojektide 
fondi rahastamiskõlblikest kogukuludest.

5. Toetusesaaja personali- ja kaudsed 
kulud väikeprojektide fondi juhtimisele ei 
tohi ületada 20 % vastava väikeprojektide 
fondi või vastavate väikeprojektide 
fondide rahastamiskõlblikest kogukuludest.

Or. de

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga korraldusasutus edastab komisjonile 
elektrooniliselt koondandmed vastava 
Interregi programmi kohta iga aasta 31. 
jaanuariks, 31. märtsiks, 31. maiks, 31. 
juuliks, 30. septembriks ja 30. novembriks
vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] VII lisas esitatud vormile.

Iga korraldusasutus edastab komisjonile 
elektrooniliselt koondandmed vastava 
Interregi programmi kohta iga aasta 31. 
jaanuariks, 31. maiks ja 30. septembriks 
vastavalt määruse (EL) [uus ühissätete 
määrus] VII lisas esitatud vormile.

Or. de

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) [uus ERF] [I] lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid ning vajaduse korral 
programmipõhiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid kasutatakse kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli 12 lõikega 1 ning käesoleva määruse 
artikli 17 lõike 3 punkti d alapunktiga ii ja 
artikli 31 lõike 2 punktiga b.

1. Määruse (EL) [uus ERF] [I] lisas 
sätestatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid ning vajaduse korral 
programmipõhiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid kasutatakse kooskõlas 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli 12 lõikega 1 ning käesoleva määruse 
artikli 17 lõike 4 punkti e alapunktiga ii ja 
artikli 31 lõike 2 punktiga b.

Or. de

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maa ostmine kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] [artikli 58 
lõike 1 punktiga c];

a) maa ostmine kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] [artikli 58 
lõike 1 punktiga b];

Or. de

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus ja 
auditeerimisasutus peavad asuma samas 
liikmesriigis.

2. Korraldusasutus ja 
auditeerimisasutus võivad asuda samas 
liikmesriigis.

Or. de
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui korraldusasutus määrab 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [65 lõike 3] kohaselt kindlaks 
Interregi programmi vahendusasutuse, 
täidab nimetatud vahendusasutus 
kõnealuseid ülesandeid rohkem kui ühes 
osalevas liikmesriigis või asjakohasel juhul 
kolmandas riigis, partnerriigis või ÜMTs.

6. Kui korraldusasutus määrab 
määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artikli [65 lõike 3] kohaselt kindlaks 
Interregi programmi ühe vahendusasutuse 
või mitu vahendusasutust, täidab 
nimetatud vahendusasutus kõnealuseid 
ülesandeid rohkem kui ühes osalevas 
liikmesriigis või asjakohasel juhul 
kolmandas riigis, partnerriigis või ÜMTs
või täidavad mitu vahendusasutust 
kõnealuseid ülesandeid oma liikmesriigis 
või asjakohasel juhul kolmandas riigis, 
partnerriigis või ÜMTs.

Or. de

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.
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Or. de

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 62 a (uus)

ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 
kohasest teatamiskohustusest 

vabastamine

Abi Euroopa territoriaalse koostöö 
projektide puhul on riigiabikontrollist 
vabastatud ja selle suhtes ei kohaldata 
ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 
kohast teatamiskohustust.

Or. de
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Euroopa Liit (EL) on 60 aastat pärast Rooma lepingute allkirjastamist arenenud esialgselt 
üksnes majandusliidust ühiskonna kui terviku rahuprojektiks. Selle projekti säilitamiseks ja 
arvestades ELi poliitilisi väljakutseid seoses natsionalistlike ja eraldumise tendentsidega ning 
euroskeptiliste ja mõnikord Euroopa-vastaste hoiakutega, on ELi liikmesriikide vaheline elav 
ja hea naabruskond hädavajalik. 

Euroopa territoriaalses koostöös käsitletakse aktiivselt kõnealust põhimõtet ning antakse 
oluline ja märgatav panus selleks, et eurooplased õpiksid üksteist piiriüleselt tundma, 
reageeriksid väljakutsetele ühiselt ning tegeleksid ühiselt Euroopa edasiarendamise ja 
kujundamisega. Sedasi ületatakse sammhaaval piiritõkked – seda samuti ja eelkõige kodanike 
mõtetes – ning piirialadest saavad üldruumid, kus Euroopa on igapäevaelus käegakatsutav ja 
kogetav.

Viimaste aastakümnete jooksul on Euroopa territoriaalne koostöö aidanud seeläbi 
vaieldamatult kaasa Euroopa lähendamisele ning süvendanud ja lihtsustanud piiride ja 
bürokraatlike tõkete kaotamisega piiriüleselt igapäevast kooseksisteerimist. Seetõttu 
väljendab raportöör suurt heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon on oma uue määruse 
eelnõu esitamisega kinnitanud 2020. aasta järgseks rahastamisperioodiks Euroopa 
territoriaalse koostöö olulist Euroopa lisaväärtust.

Ent raportööri arvates ei kasutata hoolimata projektide toetusmäärade atraktiivsusest Euroopa 
territoriaalse koostöö potentsiaali täiel määral ära, kuna võimalikele toetustele, aga ka 
rakendusasutustele kohaldatavad haldusnõuded on saavutanud muret tekitava mõõtme. Neid 
nõudeid on tõepoolest iga rahastamisperioodiga järjest rohkem ning need on praegu tasemel, 
kus need heidutavad üksikuid huvitatud isikuid juba üldse taotlust esitamast. Samal ajal 
tulevad kogenud taotlejad üksikutes Euroopa territoriaalse koostöö programmides 
ebaproportsionaalselt sageli esile. Kui Euroopa territoriaalse koostööga soovitakse taas täita 
oma tegelikke ülesandeid ning edendada sihtotstarbeliselt Euroopa ideed, siis peavad 
ettevalmistustööd ja programmide rakendamine muutuma 2020. aasta järgsel 
rahastamisperioodil kõigile asjaosalistele taas lihtsamaks. 

Raportöör viitab selles kontekstis juba vastu võetud ELi finantsmääruse koondmäärusele, 
mille eesmärk oli lihtsustada vahendite eraldamist, kasutamist ja arvestust, säilitades siiski 
vahendite sihtotstarbelise kasutamise järelevalve, ning mida hakatakse rakendama 1. jaanuaril 
2019. Eelkõige rõhutab raportöör, et uute sätetega kaasnevad ühekordsete maksete 
lihtsustatud kasutamine, lihtsustatud kuluvõimalused, hõlbustatud juurdepääs väiksematele 
abisaajatele ning mitmekordsete kontrollide vältimine, aga samuti vahendite suurem 
kasutamine selleks, et teavitada elanikkonda projektide edust ja piirkondadesse tehtud 
investeeringutest.

Peale selle väljendab raportöör heameelt uue ühissätete määruse, uue ERFi määruse ja uue 
ETK määruse ettepanekute raames komisjoni poolt kavandatud lihtsustuste üle ning on 
veendunud, et need saavutavad soovitud eesmärgi. 
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2. Tulevase Euroopa territoriaalse koostöö komponentide kohaldamisala 

Raportöör väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa territoriaalse koostöö raames jätkatakse 
piiriüleste, riikide- ja piirkondadevahelise koostöö programmidega. Igal kõnealusel 
programmil on eraldi volitus ning tema arvates tuleks säilitada head programmiparameetrid. 
Ent raportöör leiab, et piirialade oluline roll kajastub komisjoni eelnõus ebapiisavalt, mistõttu 
teeb ta ettepaneku eraldada vahendeid piiriülese koostöö komponendi nr 1 kasuks. Raportöör 
on samas veendunud, et merendusalane koostöö peaks olema ka tulevikus komponendi nr 1 
raames võimalik, ka siis, kui piirkonnad ei ole üksteisega mere püsiühenduse kaudu 
ühendatud.

Raportöör käsitleb piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute komponenti nr 5 
kriitiliselt, kuna kõnealuste innovatsiooniinvesteeringutega taotletud eesmärkidel on 
tingimuslik ühtekuuluvuspoliitiline iseloom. Pealegi on komisjoni poolt komponendi nr 5 
jaoks ette nähtud otsene eelarve täitmine vastuolus Euroopa territoriaalse koostöö toetamise 
vaimuga. 

3. Assigneeringud Euroopa territoriaalseks koostööks

Raportöör kritiseerib ettenähtud kärpeid heakskiidetud ja tõhusalt toimivate piiriüleste, 
riikide- ja piirkondadevahelise koostöö programmide valdkonnas, mistõttu palub ta seoses 
assigneeringutega, mis on mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 ette nähtud 
Euroopa territoriaalse koostöö programmide komponentide nr 1–4 jaoks, suurendada neid 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ettenähtud vahendite 
üldsummast vähemalt 3 % võrra. 

Siinkohal soovib raportöör juhtida taas tähelepanu piirialade olulisele funktsioonile ning 
piiriülese koostöö (komponent nr 1) hädavajalikule summale, mistõttu teeb ta ettepaneku 
eraldada sellele komponendile kõige suurema summa (73,8 %). 

Seoses innovatsiooniinvesteeringutega leiab raportöör, et sellele komponendile komisjoni 
poolt eraldatud suur rahastamispakett ei tohi mingil juhul tuleneda teiste Euroopa 
territoriaalse koostöö komponentide arvelt. Raportööri arvates oleks aga sellistel asjaoludel 
mõeldav majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ettenähtud vahendite 
üldsummast vähemalt 0,3 % võrra suurem täiendav eelarve. 

4. Euroopa territoriaalse koostöö programmide sisu ja keskendumine

Raportöör on põhimõtteliselt nõus nii ERFist tuleneva viie poliitilise eesmärgi kui ka mõlema 
Interregi erieesmärgiga „Interregi parem juhtimine“ ning „Ohutum ja turvalisem Euroopa“. 
Raportöör käsitleb kriitiliselt ranget nõuet, et vähemalt 15 % vahendite kogusummast tuleb 
kulutada mõlema Interregi erieesmärgi peale, kuna see võib praktikas programmitööd ja 
programmijuhtimist raskendada. 

5. Väikeprojektide fondid
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Euroopa territoriaalse koostöö olemus seisneb inimeste piiriüleselt ühendamises ja seeläbi 
Euroopa integratsiooni edendamises. Just väikesemahulised ja inimestevahelised (people-to-
people) projektid toovad inimesi kohapeal kokku ning on piirialade arengu jaoks äärmiselt 
olulised. Taotlejad on üldjuhul kodanikuühiskonna osalejad. Projektid eristuvad eelkõige 
projekti väikese rahalise mahu ja vastavalt vähese rahastamissumma poolest. Selleks et ka 
tulevikus oleks võimalik edukalt jätkata väikesemahuliste projektidega, oli hädavajalik 
lihtsustamine, selgete eeskirjade koostamine ning väikesemahulised projektid määruste 
raames otseselt kinnistada. Raportöör väljendab eriti suurt heameelt nüüdseks komisjoni 
määruse eelnõus sisalduva võimaluse üle luua Interregi programmi raames väikeprojektide 
fondid. Kõnealuste väikeprojektide fondide haldamine peaks aga siiski olema paindlik. 
Samuti peaks iga programmi puhul olema võimalik mitme väikeprojektide fondi loomine. 

Seda, kui palju komisjoni sätetega ettenähtud otsene lihtsustamine ja halduskoormuse 
vähendamine annab inimestevaheliste ja väikesemahuliste projektide lõplikele abisaajatele, 
tuleb kontrollida edasiste nõupidamiste käigus. 

6. Kaasrahastamismäära suurus

Raportöör peab kahetsusväärseks komisjoni ettepanekut Interregi programmide maksimaalset 
kaasrahastamismäära minimeerida. Ta peab ettenähtud 70 %-list määra ebapiisavaks ja teeb 
selle asemel ettepaneku tõsta määra 85 %-ni. Kaasrahastamismäära tuleks käsitleda 
paindlikult ning konkreetsete programmiparameetrite nõuded tuleks vastavalt kindlaks 
määrata. 

7. Eelmaksed

Raportöör leiab, et võrreldes aastatega 2014–2020 langenud eelmaksete suurused võivad 
osadele programmidele tekitada rahalisi raskusi, kuna eelkõige programmi alguses tekivad 
programmi loomise ja käivitamisega suuremad kulud. Eelmaksete eeskirjades tuleks võtta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa territoriaalse koostöö eripärasid, mistõttu näeb raportöör oma 
raporti projekti raames ette suuremaid eelmakseid, eelkõige rahastamisperioodi alguses.

8. Näitajad

Raportöör hindab põhimõtteliselt Interregi erinäitajate kasutuselevõtmist 
koostööprogrammide tulemuste ja Euroopa lisaväärtuse mõõtmiseks. On aga võimalik, et 
kavandatud näitajad ei sobi protsessiga seotud piiriüleste, riikide- ja piirkondadevahelise 
koostöö lisaväärtuse kajastamiseks ning seega positiivsete juhtimpulsside andmiseks. Arutelu 
käigus võib olla vajalik näitajate vastav kohandamine või suurem vabadus programmide 
näitajate süsteemi väljatöötamisel.

9. „n+2“-eeskiri / piirkondade koormuse mitmekordistumine

Eelmistest rahastamisperioodidest saadud kogemuste alusel soovib raportöör juhtida 
tähelepanu sellele, et komisjoni kavandatud tagasipöördumisega „n+2“-eeskirja juurde (seni 



PE626.663v01-00 32/32 PR\1159952ET.docx

ET

n+3) võib kogu Euroopat ähvardada osaline vahendite tühistamine, kuna sellistel asjaoludel ei 
ole võimalik vahendeid piisavalt kiiresti saada. Koos olemasolevate vahendite kogusumma 
võimelike kärbete ja ELi kaasrahastamismäära võimaliku langetamisega suurendaks see 
piirkondades Euroopa territoriaalse koostöö valdkonnas mitmekordselt koormust. 

10. Abikavad

Euroopa territoriaalse koostöö edendamine on juba palju aastaid olnud ELi 
ühtekuuluvuspoliitika peamine prioriteet. VKEde toetamine Euroopa territoriaalse koostöö 
projektide kulude katmisel on juba üldise grupierandi määruse kohaselt teatamiskohustusest 
vabastatud. Piirkondliku abi erisätted, mis hõlmavad igas suuruses ettevõtjate investeeringuid, 
on esitatud ka regionaalabi suunistes aastateks 2014–2020 ja üldise grupierandi määruse 
regionaalabi jaos. 

Raportöör leiab, et abi Euroopa territoriaalse koostöö projektide puhul oleks siseturuga 
kooskõlas ning sellel oleks vaid piiratud mõju konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele 
kaubandusele. Seepärast teeb ta ettepaneku Euroopa territoriaalse koostöö programme 
käsitleda põhimõtteliselt abi asjakohasust arvestamata ning lõpetada abi asjakohasuse 
põhjalikud kontrollid. 

11. Vahehindamine 

Ettenähtud vahehindamine ja mitmepoolsete Interregi programmide võimalikud kohandused 
nõuavad selgelt keerulisemaid kooskõlastamisprotsesse. Raportöör juhib tähelepanu sellele, et 
see ei tohi viia asjaoluni, kus projektide rahastamine on programmi teises pooles raskendatud 
või see viibib. 
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