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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni ettepanek 

Ettepanekus võtta vastu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
määratakse kindlaks Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi „ERF“) ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamiseks vajaliku töö peamised eesmärgid.

Kõnealuse määrusega kehtestatakse riiklikul tasandil valdkondlik keskendamine, mis suunab 
liikmesriike kõnealuste fondide rakendamisel. Sellega seoses teeb komisjon ettepaneku 
eraldada enamik vahendeid (65–85 %) tööle, mida tehakse poliitikaeesmärkide nr 1 „arukam 
Euroopa“ ja nr 2 „keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa“ saavutamiseks, mis on 
määratud kindlaks kõikide ELi fondide ühissätete määruses. 

Selles sätestatakse ka fondide sekkumisalast välja jäävate rahastamiskõlbmatute tegevuste 
piiratud loend.

Lisaks määratakse kõnealuses määruses kindlaks jälgimiseks mõeldud näitajate raamistik 
ning teatavate konkreetsete territooriumide, sealhulgas kestliku linnaarengu ning 
äärepoolseimate piirkondade käsitlus.

2. Arvamuse koostaja ettepanekud

Kuna piirkondadel on oma vajadusi ja prioriteete kõige parem ise kindlaks määrata ning 
selleks, et soodustada ELi fondide rakendamisel detsentraliseeritud juhtimist, teeb arvamuse 
koostaja ettepaneku säilitada valdkondlik keskendamine piirkondlikul ja mitte riiklikul 
tasandil, nagu on ette nähtud kõnealuses määruses.

Et piirkondadel oleks ERFi vahendite kasutamisel rohkem paindlikkust, teeb arvamuse 
koostaja samuti ettepaneku laiendada valdkondlikku keskendamist ka muudele 
poliitikaeesmärkidele. Võttes sellest tulenevalt arvesse, et Euroopa Liidu esmatähtsate 
eesmärkide saavutamisel on keskne roll transpordil, teeb arvamuse koostaja ettepaneku 
laiendada valdkondlikku keskendamist poliitikaeesmärgiga nr 3 „paremini ühendatud 
Euroopa“.

Et võimaldada piirkondadele suuremat paindlikkust muude poliitikaeesmärkide toetamiseks, 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku vähendada poliitikaeesmärgile nr 1 „arukam Euroopa“ 
eraldatavate vahendite miinimumosa 60 %-lt 30 %-le enam arenenud piirkondade puhul, 
45 %-lt 30 %-le üleminekupiirkondade puhul ja 35 %-lt 20 %-le kõige vähim arenenud 
piirkondade puhul.

Arvestades, et Euroopa Liidu esmatähtsate eesmärkide saavutamisel on keskne roll 
transpordil, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada uued, transpordiga seotud 
erieesmärgid:

 aruka liikuvuse ja transporditeenuste kvaliteediga seotud erieesmärk 
poliitikaeesmärgi nr 1 „arukam Euroopa“ raames;

 säästva liikuvusega seotud erieesmärk poliitikaeesmärgi nr 2 „keskkonnahoidlikum 
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Euroopa“ raames;

 õiglase ülemineku fondi rahastamisega seotud erieesmärk poliitikaeesmärgi nr 2 
„keskkonnahoidlikum Euroopa“ raames;

 liikuvuse kui territoriaalse ühtekuuluvuse vahendiga seotud erieesmärk 
poliitikaeesmärgi nr 3 „paremini ühendatud Euroopa“ raames;

 avalikele transporditeenustele juurdepääsuga seotud erieesmärk poliitikaeesmärgi nr 4 
„sotsiaalsem Euroopa“ raames.

Et edendada ERFi vahendite kasutamist transpordisektoris, teeb arvamuse koostaja ka 
ettepaneku jätta välja teatavad sätted, mis piiravad ERFi kasutamist piirkondlikes 
lennujaamades ja raudteeveeremite puhul.

Lõpetuseks esitab arvamuse koostaja muudatusettepanekud, et innustada ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Liidu muude rahastamisvahendite vahelist koostoimet 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamisse investeerimise eesmärgil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil võtta arvesse
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavuse kooskõlas toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõudeid ühtlustava 

(5) ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
rakendamisel tuleks kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) 
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 10 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest, sealhulgas ELi lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, võttes 
arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. 
Liikmesriigid peaksid ka järgima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja 
tagama selle artiklis 9 sätestatud 
takistustevaba ligipääsetavuse kooskõlas 
toodete ja teenuste ligipääsetavusnõudeid 
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liidu õigusega. Liikmesriikide ja komisjoni 
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ja soolise perspektiivi arvestamist ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Fondidest ei 
tohiks toetada tegevust, mis aitab kaasa 
eraldatusele mis tahes kujul. ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärki, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab. Siseturu terviklikkuse 
säilitamiseks peavad tegevused, millest 
ettevõtjad kasu saavad, vastama ELi 
toimimise lepingu artiklites 107 ja 108 
sätestatud riigiabi eeskirjadele.

ühtlustava liidu õigusega. Liikmesriikide ja 
komisjoni eesmärk peaks olema kaotada 
ebavõrdsus, vähendada piirkondlikke 
erinevusi, edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi 
arvestamist ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, kodakondsuse, 
rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Fondidest ei 
tohiks toetada tegevust, mis aitab kaasa 
eraldatusele mis tahes kujul. ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi eesmärke tuleks ellu 
viia liidu poolt kliimamuutusi käsitlevas 
Pariisi kokkuleppes võetud kohustuste
raames ning seejuures peaks liit edendama
kestlikku arengut ning keskkonna 
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi 
parandamise eesmärki, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja 
artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab. Siseturu 
terviklikkuse säilitamiseks peavad 
tegevused, millest ettevõtjad kasu saavad, 
vastama ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud riigiabi 
eeskirjadele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 
kodanike kõrgetasemelise turvalisuse 
tagamiseks ning radikaliseerumise 
ärahoidmiseks, tuginedes koostoimele ja 
vastastikusele täiendavusele muude liidu 
poliitikavaldkondadega, peaksid ERFi toel 
tehtavad investeeringud suurendama 
julgeolekut valdkondades, nagu transport ja 
energia, kus on vajadus ohutu ja turvalise 
avaliku ruumi ja elutähtsa taristu järele.

(9) Uute probleemidega silmitsi 
seisvate liikmesriikide ja piirkondade 
jõupingutuste toetamiseks ja nende 
kodanike kõrgetasemelise turvalisuse ja 
ühtekuuluvuse tagamiseks ning 
radikaliseerumise ärahoidmiseks, tuginedes 
koostoimele ja vastastikusele täiendavusele 
muude liidu poliitikavaldkondadega, 
peaksid ERFi toel tehtavad investeeringud 
suurendama julgeolekut valdkondades, 
nagu transport ja energia, kus on vajadus 
ohutu ja turvalise avaliku ruumi ja 
elutähtsa taristu järele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Lisaks sellele peaksid ERFi 
investeeringud aitama välja töötada 
üleeuroopalised transporditaristu võrgud 
ning tervikliku kiire ja digitaalse 
taristuvõrgu ja soodustada puhast, turvalist 
ja säästvat mitmeliigilist linnalist 
liikumiskeskkonda.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri regioonide arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 
kaasnevate probleemidega. ERFi toetus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgil tuleks seega 
suunata liidu peamistele prioriteetidele 
kooskõlas määruses (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Seega peaks ERFi 
toetus keskenduma sellistele 
poliitikaeesmärkidele nagu arukam 
Euroopa uuenduslike ja arukate 
majanduslike muutuste edendamise teel 
ning keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, edendades 
energiasüsteemi ümberkujundamist 
keskkonnasäästlikul ja õiglasel viisil, 
rohelisi ja siniseid investeeringuid, 
ringmajandust, kliimamuutustega 
kohanemist ning riskide ennetamist ja 
juhtimist. Sellise valdkondliku 
keskendamiseni tuleks jõuda riigi tasandil, 
võimaldades sealjuures paindlikkust 
üksikute programmide tasandil ja 
liikmesriikidest kogurahvatulu alusel 
moodustatud kolme rühma vahel. Lisaks 
sellele tuleb sätestada üksikasjalikult 
liikmesriikide klassifitseerimise 
metoodika, võttes arvesse äärepoolseimate 
piirkondade eriolukorda.

(17) ERF peaks aitama korvata põhilisi 
regionaalseid ebavõrdsusi liidus ja 
ühtlustada eri piirkondade arengutaset ning 
vähendada mahajäämust kõige 
ebasoodsamates piirkondades, sealhulgas 
neis piirkondades, mis seisavad silmitsi 
CO2-heite vähendamise kohustustega 
kaasnevate probleemidega. ERFi toetus 
tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgil tuleks seega 
suunata liidu peamistele prioriteetidele 
kooskõlas määruses (EL) 2018/xxxx [uus 
ühissätete määrus] sätestatud 
poliitikaeesmärkidega. Seega peaks ERFi 
toetus keskenduma sellistele 
poliitikaeesmärkidele nagu arukam 
Euroopa, keskkonnahoidlikum, vähese 
CO2-heitega Euroopa, paremini 
ühendatud Euroopa ja sotsiaalsem 
Euroopa. Sellise valdkondliku 
keskendamiseni tuleks jõuda piirkondlikul
tasandil, võimaldades sealjuures 
paindlikkust üksikute programmide 
tasandil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 

(19) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada eri liiki tegevused, mille kulusid 
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võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond peaks olema 
võimeline toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-T-sse. ERFi puhul 
tuleks tegevuste loetelu lihtsustada ning 
fond peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse, teenustele 
juurdepääsuks vajalikke investeeringuid, 
tulusaid investeeringuid VKEdesse, 
seadmetesse, tarkvarasse ja
immateriaalsesse varasse ning meetmeid 
seoses teabe, teabevahetuse, uuringute, 
koostöövõrkude loomise, koostöö, 
kogemuste vahetamise ja klastreid 
hõlmavate tegevustega. Programmide 
rakendamise toetamiseks peaksid mõlemad 
fondid olema ka võimelised toetama
tehnilise abi meetmeid. Selleks et toetada 
Interregi programmide puhul rohkem 
sekkumismeetmeid, tuleks kohaldamisala 
laiendada nii, et see hõlmaks ka suure 
hulga rajatiste, inimressursside ja kulude 
jagamist, mis on seotud ESF+ raames 
võetavate meetmetega.

võivad ERF ja Ühtekuuluvusfond 
investeeringutega toetada ELi toimimise 
lepingust tulenevate asjaomaste eesmärkide 
raames. Ühtekuuluvusfond ja ERF peaksid
olema võimelised toetama investeeringuid 
keskkonda ja TEN-Tsse. ERFi puhul tuleks 
tegevuste loetelu lihtsustada ning fond 
peaks olema võimeline toetama 
investeeringuid taristusse ning 
olemasolevate tunnelite ja sildade 
ohutusse, teenustele juurdepääsuks 
vajalikke investeeringuid, tulusaid 
investeeringuid VKEdesse, seadmetesse, 
tarkvarasse ja immateriaalsesse varasse 
ning meetmeid seoses teabe, 
teabevahetuse, uuringute, koostöövõrkude 
loomise, koostöö, kogemuste vahetamise ja 
klastreid hõlmavate tegevustega. 
Programmide rakendamise toetamiseks 
peaksid mõlemad fondid olema ka 
võimelised toetama tehnilise abi meetmeid. 
Selleks et toetada Interregi programmide 
puhul rohkem sekkumismeetmeid, tuleks 
kohaldamisala laiendada nii, et see 
hõlmaks ka suure hulga rajatiste, 
inimressursside ja kulude jagamist, mis on 
seotud ESF+ raames võetavate 
meetmetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Määruse (EL) nr 1316/2013 
kohaste üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide rahastamine jätkub 
Ühtekuuluvusfondist nii ühise haldamise 
kui ka otsese rakendamise mudeli kaudu 
Euroopa ühendamise rahastu raames.

(20) Määruse (EL) nr 1316/2013 
kohaste üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektide rahastamine jätkub 
Ühtekuuluvusfondist ja ERFist nii ühise 
haldamise kui ka otsese rakendamise 
mudeli kaudu Euroopa ühendamise rahastu 
raames.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Selleks et suurendada võimalikult 
palju lisaväärtust, mida saadakse 
transpordi valdkonna investeeringutest, 
mida rahastatakse täielikult või osaliselt 
ELi eelarvest, tuleks püüda suurendada 
koostoimet ERFi ja otseselt hallatavate 
rahastamisvahendite, nagu Euroopa 
omavahelise ühendamise mehhanismi ja 
tulevase InvestEU programmi 
rahastamisvahendite vahel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
äärepoolseimatele piirkondadele, võttes 
eelkõige vastu meetmed ELi toimimise 
lepingu artikli 349 alusel, millega nähakse 
ette täiendavate rahaliste vahendite 
eraldamine äärepoolseimatele 
piirkondadele, eesmärgiga katta nende 
piirkondade lisakulud, mis tekivad ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 loetletud ühe 
või mitme piirava teguri tõttu, mille 
püsivus ja ühismõju takistavad olulisel 
määral kõnealuste piirkondade arengut, 
eelkõige eraldatus teistest piirkondadest, 
paiknevus saartel, väiksus, keeruline 
topograafia ja kliima ning majanduslik 
sõltuvus teatavatest toodetest. Kõnealuste 
eraldistega saab katta investeeringuid, 
tegevuskulusid ja avaliku teenindamise 
kohustust, eemärgiga hüvitada sellistest 
piirangutest tulenevad lisakulud. 
Tegevusabiga võib rahastada kulutusi 
kaubaveoteenustele, transporditeenuste 
starditoetusi ning kulutusi seoses 
tootmisvahendite ladustamispiirangutega, 
nende ülemääraste mõõtmete ja hooldusega 
ning kohalikul tööturul inimkapitali 
puudusega seotud tegevustega. Siseturu 

(27) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
äärepoolseimatele piirkondadele, võttes 
eelkõige vastu meetmed ELi toimimise 
lepingu artikli 349 alusel, millega nähakse 
ette täiendavate rahaliste vahendite 
eraldamine äärepoolseimatele 
piirkondadele, eesmärgiga katta nende 
piirkondade lisakulud, mis tekivad ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 loetletud ühe 
või mitme piirava teguri tõttu, mille 
püsivus ja ühismõju takistavad olulisel 
määral kõnealuste piirkondade arengut, 
eelkõige eraldatus teistest piirkondadest, 
paiknevus saartel, väiksus, keeruline 
topograafia ja kliima ning majanduslik 
sõltuvus teatavatest toodetest. Kõnealuste 
eraldistega saab katta investeeringuid, 
tegevuskulusid ja avaliku teenindamise 
kohustust, eesmärgiga hüvitada sellistest 
piirangutest tulenevad lisakulud. 
Tegevusabiga võib rahastada kulutusi 
kaubaveoteenustele, keskkonnahoidlikule 
logistikale ja liikuvuskorraldusele, 
transporditeenuste starditoetusi ning 
kulutusi seoses tootmisvahendite 
ladustamispiirangutega, nende ülemääraste 
mõõtmete ja hooldusega ning kohalikul 
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terviklikkuse säilitamiseks peaks ERFi 
toetus tegevus- ja investeerimisabi 
rahastamiseks äärepoolseimates 
piirkondades, nagu kõigi ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate 
tegevuste puhul tavaks, vastama riigiabi 
eeskirjadele, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklites 107 ja 108.

tööturul inimkapitali puudusega seotud 
tegevustega. Siseturu terviklikkuse 
säilitamiseks peaks ERFi toetus tegevus- ja 
investeerimisabi rahastamiseks 
äärepoolseimates piirkondades, nagu kõigi 
ERFi ja Ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavate tegevuste puhul tavaks, 
vastama riigiabi eeskirjadele, mis on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada teaduspotentsiaali ja 
innovaatilisust ning kõrgetasemeliste 
tehnoloogiate kasutuselevõttu;

i) edendada teaduspotentsiaali ja 
innovaatilisust ning kõrgetasemeliste 
tehnoloogiate kasutuselevõttu;

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutada hüvesid, mida saavad 
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja 
valitsused;

ii) kasutada hüvesid, mida saavad 
digitaliseerimisest kodanikud, ettevõtjad ja 
valitsused, ning suurendada digitaalset 
ühenduvust;

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soodustada VKEde majanduskasvu 
ja konkurentsivõimet;

iii) soodustada VKEde majanduskasvu, 
konkurentsivõimet ja vastupidavust;
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) arendada arukaid, turvalisi ja 
koostalitlusvõimelisi transpordiliike.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) edendada vähese heitega ja 
mitmeliigilist liikuvust;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) toetada struktuurimuutusi, et 
minna üle vähese CO2-heitega 
energiatootmisele;

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada digitaalset ühenduvust; i) tõhustada digitaalset ühenduvust ja 
piiriüleseid ühendusi;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) edendada säästvat, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist, 
intelligentset, turvalist ja mitmeliigilist 
üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T);

ii) edendada säästvat, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist, 
intelligentset, ohutut ja turvalist ning
mitmeliigilist üleeuroopalist 
transpordivõrku (TEN-T);

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) soodustada säästvat mitmeliigilist 
linnalist liikumiskeskkonda.

iv) soodustada säästvat mitmeliigilist 
ja juurdepääsetavat linnalist 
liikumiskeskkonda, hõlmates jalakäimist, 
jalgrattasõitu, ühistransporti ja jagatud 
liikuvust.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) parandada juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga kaasavatele 
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transporditeenustele;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) tagada võrdse juurdepääsu
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
esmatasandi tervishoiuteenustele taristu 
arendamise kaudu.

iv) tagada võrdne juurdepääs
tervishoiuteenustele, sealhulgas 
esmatasandi tervishoiuteenustele taristu 
arendamise kaudu, sealhulgas 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuripärandit ja julgeolekut 
linnapiirkondades;

i) edendada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast arengut, 
kultuuripärandit, turismisektorit ja 
julgeolekut linnapiirkondades;

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit ja 
julgeolekut, sealhulgas maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu kaudu.

ii) soodustada terviklikku sotsiaalset, 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
piirkondlikku arengut, kultuuripärandit, 
turismisektorit ja julgeolekut, sealhulgas 
maa- ja rannikupiirkondades ning 
äärepoolseimates piirkondades ka 
kogukonna juhitud kohaliku arengu kaudu;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) võtta meetmeid säästvat turismi 
edendavate piirkondade ja territooriumide 
atraktiivsuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames 
rakendatavate programmide puhul 
keskendatakse iga liikmesriigi ERFi 
vahendite kogusumma riigi tasandil 
kooskõlas lõigetega 3 ja 4.

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi raames 
rakendatavate programmide puhul 
keskendatakse iga liikmesriigi ERFi 
vahendite kogusumma piirkondlikul
tasandil kooskõlas lõigetega 3 ja 4.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellistele liikmesriikidele antava 
toetuse valdkondliku keskendamise puhul, 
mis hõlmavad äärepoolseimaid piirkondi,
käsitletakse eraldi ERFi vahendeid, mis on 
eraldatud konkreetselt äärepoolseimate 
piirkondade programmidele, ja ERFi 
vahendeid, mis on eraldatud kõigile 
muudele piirkondadele.

2. Liikmesriikide äärepoolseimatele 
piirkondadele antava toetuse valdkondliku 
keskendamise puhul käsitletakse eraldi 
ERFi vahendeid, mis on eraldatud 
konkreetselt äärepoolseimate piirkondade 
programmidele, ja ERFi vahendeid, mis on 
eraldatud kõigile muudele piirkondadele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid liigitakse kogurahvatulu Piirkonnad liigitatakse kooskõlas 
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alusel järgmiselt: määruse (EL) 2018/xxx [uus ühissätete 
määrus] artikliga 102 järgmiselt:

(a) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv on võrdne 100 %-ga ELi 
keskmisest või ületab seda (edaspidi „1. 
rühm“);

(a) vähem arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on alla 75 % 
27-liikmelise ELi keskmisest SKPst 
(edaspidi „vähem arenenud piirkonnad“);

(b) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv on võrdne 75 %-ga ELi 
keskmisest või ületab seda, kuid jääb alla 
100 % ELi keskmisest (edaspidi „2. 
rühm“);

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–100 % 
27-liikmelise ELi keskmisest SKPst 
(edaspidi „üleminekupiirkonnad“);

(c) liikmesriigid, kelle kogurahvatulu 
suhtarv jääb alla 75 % ELi keskmisest 
(edaspidi „3. rühm“).

(c) enam arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on suurem kui 100 % 
27-liikmelise ELi keskmisest SKPst 
(edaspidi „enam arenenud piirkonnad“).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab 
kogurahvatulu suhtarv liikmesriigi 
kogurahvatulu elaniku kohta (mõõdetuna 
ostujõu standardina ja arvutatuna liidu 
2014.–2016. aasta arvudena) ja EL 27 
keskmise kogurahvatulu elaniku kohta
suhet ostujõu standardina samal 
võrdlusperioodil.

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärepoolseimate piirkondade tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga hõlmatud programmid 
liigitatakse 3. rühma kuuluvateks.

Äärepoolseimate piirkondade tööhõivesse 
ja majanduskasvu investeerimise 
eesmärgiga hõlmatud programmid 
liigitatakse vähem arenenud piirkondade
rühma kuuluvateks.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 85 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja nr 2 ning 
vähemalt 60 % poliitikaeesmärgile nr 1.

(a) 1. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 60 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärkidele nr 1 ja nr 2.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 45 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2. 

(b) 2. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 20 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 3. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 35 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

(c) 3. rühma kuuluvad liikmesriigid 
eraldavad vähemalt 15 % oma ERFi 
vahendite kogusummast muude kui 
tehnilise abi prioriteetide raames 
poliitikaeesmärgile nr 1 ja vähemalt 30 % 
poliitikaeesmärgile nr 2.

Muudatusettepanek 33

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

(a) taristuinvesteeringud; (a) taristuinvesteeringud, eelkõige 
need, millel on Euroopa lisaväärtus 
üleeuroopaliste transpordi-, energia- ja 
digivõrkude ning olemasolevate 
transporditaristute, näiteks sildade ja 
tunnelite ohutusalase uuendamise 
seisukohast;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeeringud säästvasse 
linnalisse liikumiskeskkonda ning 
ühissõiduki- ja jalgrattaradadesse;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) raudteetranspordis kasutatava 
veeremi ostmise rahastamine;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata kaasa poliitikaeesmärgi nr 1 
artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis i 
sätestatud erieesmärgi saavutamisele, 
toetatakse ERFist ka koolituse, elukestva 
õppe ja hariduse valdkonna meetmeid.

Et aidata kaasa poliitikaeesmärgi nr 1 
artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis i 
sätestatud erieesmärgi ning 
poliitikaeesmärgi nr 4 artikli 2 lõike 2 
punktis d sätestatud erieesmärgi 
saavutamisele, toetatakse ERFist ka 
koolituse, elukestva õppe ja hariduse 
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valdkonna meetmeid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ERFist Euroopa ühendamise 
rahastusse ümber paigutatavat summat 
kasutatakse kooskõlas määruse (EL) [uus 
Euroopa ühendamise rahastu määrus] 
sätetega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud TEN-T võrku; (b) investeeringud TEN-T võrku ja 
säästvasse liikuvusse;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) investeeringud lennujaamataristusse, 
välja arvatud äärepoolseimates 
piirkondades;

välja jäetud

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) investeeringud jäätmejääkide (g) investeeringud jäätmejääkide 
käitlemise rajatistesse, välja arvatud 
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käitlemise rajatistesse; äärepoolseimate piirkondade puhul;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) rahastamine raudteeveeremi 
ostmiseks, välja arvatud juhul, kui see on 
seotud:

välja jäetud

i) määruse (EÜ) nr 1370/2007 
(muudetud) kohase avaliku 
pakkumismenetluse teel saadud avaliku 
teenindamise kohustuse täitmisega;

ii) raudteeveoteenuste osutamisega 
liinidel, mis on täielikult konkurentsile 
avatud ja toetusesaaja on määruse (EL) 
2018/xxxx [InvestEU määruse] alusel 
rahastamiskõlblik uus turule siseneja.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe 
tulemuslikkuse kohta vastavalt II lisale.

3. Kooskõlas finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe 
tulemuslikkuse kohta vastavalt II lisale. 
Niisuguses teabes esitatakse ka 
kvalitatiivne hinnang artiklis 2 sätestatud 
erieesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1



PE626.999v04-00 20/30 AD\1171145ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Äärepoolseimatele piirkondadele 
ettenähtud spetsiaalset lisaeraldist 
kasutatakse lisakulude hüvitamiseks, mis 
tulenevad kõnealuste piirkondade arengut 
ühel või mitmel, ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 loetletud viisil püsivalt 
piiravast asjaolust.

1. Artiklit 3 ei kohaldata 
äärepoolseimatele piirkondadele 
ettenähtud spetsiaalse lisaeraldise suhtes.
Äärepoolseimatele piirkondadele 
ettenähtud spetsiaalset lisaeraldist 
kasutatakse lisakulude hüvitamiseks, mis 
tulenevad kõnealuste piirkondade arengut 
ühel või mitmel, ELi toimimise lepingu 
artiklis 349 loetletud viisil püsivalt 
piiravast asjaolust.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Erandina artikli 4 lõikest 1 võib 
ERF toetada tootlikke investeeringuid 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtetesse, 
sõltumata nende ettevõtete suurusest.
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Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arukam Euroopa majanduse 
innovaatilise ja aruka ümberkujundamise 
kaudu

1. Konkurentsivõimeline ja arukam 
Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
ning majanduse innovaatilise ja aruka 
ümberkujundamise kaudu

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

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

RÜV 43 – toetust saavate 
uute teede pikkus – TEN-
T

RÜT 55 – uute, 
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede kasutajad

RÜV 44 – toetust saavate 
uute teede pikkus – muud

RÜT 56 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
ajasääst

RÜV 45 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
TEN-T

RÜT 101 – paranenud 
raudteetaristust tulenev 
ajasääst

RÜV 46 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
muud

RÜT 57 – Euroopa 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteemiga 
varustatud kasutuses 
olevate raudteede pikkus

RÜV 47 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
TEN-T

RÜT 58 – toetust saavatel 
raudteedel reisijate arv 
aastas

RÜV 48 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –

RÜT 59 – raudtee-
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muud kaubavedu

RÜV 49 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – TEN-T

RÜT 60 – kaubavedu 
siseveeteedel

RÜV 50 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – muud

RÜV 51 – toetust saavate
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
TEN-T

RÜV 52 – toetust saavate
uute või uuendatud 
siseveeteede pikkus –
muud

RÜV 53 – raudteejaamad 
ja -rajatised – uued või 
uuendatud

RÜV 54 – mitmeliigilised 
ühendused – uued või 
uuendatud

RÜV 100 – toetust 
saavate sadamate arv

RÜV 55 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
uued

RÜT 62 – ühistranspordi 
kasutajate arv aastas

RÜV 56 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
rekonstrueeritud/uuendatu
d

RÜT 63 – uute/uuendatud 
trammi- ja metrooliinide 
kasutajate arv aastas

RÜV 57 –
keskkonnahoidlik veerem 
ühistranspordiks

RÜT 64 – sihtotstarbelise 
jalgrattataristu kasutajate 
arv aastas

RÜV 58 – toetust saav 
sihtotstarbeline 
jalgrattataristu

RÜV 59 – toetust saav 
alternatiivkütuste taristu 
(tankimis-
/laadimispunktid)
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Muudatusettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

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

RÜV 43 – toetust saavate 
uute teede pikkus – TEN-
T

RÜT 55 – uute, 
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede kasutajad

RÜV 44 – toetust saavate 
uute teede pikkus – muud

RÜT 56 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
ajasääst

RÜV 45 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
TEN-T

RÜT 101 – paranenud 
raudteetaristust tulenev 
ajasääst 

RÜV 46 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud teede pikkus –
muud

– ohutuse huvides iga 
kolme aasta tagant 
kontrollitavate ja hästi 
hooldatud maantee- ja 
raudteesildade ning 
-tunnelite arv

RÜV 47 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
TEN-T

RÜV 48 – toetust saavate 
uute raudteede pikkus –
muud 

RÜV 49 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
pikkus – TEN-T 

RÜT 57 – Euroopa 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteemiga 
varustatud kasutuses 
olevate raudteede pikkus, 
kaasa arvatud 
ERTMSiga varustatud 
piiriülesed 
raudteeühendused

RÜV 50 –
rekonstrueeritud või 
uuendatud raudteede 
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pikkus – muud 

RÜV 51 – uute või 
uuendatud siseveeteede 
pikkus – TEN-T

RÜT 58 – toetust saavatel 
raudteedel reisijate arv 
aastas vahemaade puhul, 
mis on lühemad kui 
50 km, vahemikus 50–
300 km ning pikemad kui 
300 km

RÜV 52 – uute või 
uuendatud siseveeteede 
pikkus – muud

RÜV 53 – raudteejaamad 
ja -rajatised – uued või 
uuendatud –

RÜT 59 – raudtee-
kaubavedu

– sealhulgas niisuguste 
raudteejaamade arv, mis 
vastavad komisjoni 
määrusele, milles 
käsitletakse koostalitluse 
tehnilist kirjeldust ja 
piiratud liikumisvõimega 
inimesi 

– niisuguste 
kaubavagunite arv, mida 
on müra leviku 
tõkestamiseks 
moderniseeritud LL-
piduriklotsidega

RÜV 54 – mitmeliigilised 
ühendused – uued või 
uuendatud

RÜT 60 – kaubavedu 
siseveeteedel

RÜV 100 – toetust 
saavate sadamate arv

RÜV 55 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
uued

RÜV 56 – trammi- ja 
metrooliinide pikkus –
rekonstrueeritud/uuendatu
d

RÜT 62 – ühistranspordi 
kasutajate arv aastas

RÜV 57 –
keskkonnahoidlik veerem 
ühistranspordiks

RÜT 63 – uute/uuendatud 
trammi- ja metrooliinide 
kasutajate arv aastas

RÜV 58 – toetust saav 
sihtotstarbeline 
jalakäimis- ja
jalgrattataristu

– jalgrataste kasutajate 
arv aastas

RÜV 59 – toetust saav 
alternatiivkütuste taristu 
(tankimis-

– eraautode, 
ühistranspordi (metroo, 
trammid, bussid), autode 
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/laadimispunktid) ühiskasutuse ja 
koossõidu ning 
jalgrataste kasutajate ja 
jalakäijate mitmeliigiline 
turuosa (transpordiliikide 
jaotus)

RÜV 60 – linnad ja 
suurlinnad, kus 
kasutatakse uusi või 
uuendatud digiteeritud 
linnatranspordi süsteeme

RÜT 64 – sihtotstarbelise 
jalakäimis- ja
jalgrattataristu kasutajate 
arv aastas

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

5. Kodanikele lähemal 
olev Euroopa, soodustades 
linna- ja maapiirkondade 
ning rannikualade 
kestlikku ja terviklikku 
arengut kohalike algatuste 
kaudu

RÜV 74 – linnade 
integreeritud 
arengustrateegiatega 
hõlmatud inimesed

RÜT 76 – linnade 
arengustrateegiate 
koostamises ja 
rakendamises osalevad 
sidusrühmad

RÜV 75 – linnade 
integreeritud 
arengustrateegiad

RÜT 77 – toetust saavaid 
kohti külastavate turistide 
/ toetust saavate kohtade 
külastuste arv* 

RÜV 76 –
koostööprojektid

RÜT 78 – toetust saavat 
kultuuritaristut 
kasutavad inimesed

RÜV 77 – toetust saava 
kultuuri- ja turismitaristu
võimekus

Muudatusettepanek

Poliitiline eesmärk Väljundid Tulemused

(1) (2) (3)

5. Kodanikele lähemal RÜV 74 – linnade RÜT 76 – linnade 
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olev Euroopa, soodustades 
linna- ja maapiirkondade 
ning rannikualade 
kestlikku ja terviklikku 
arengut kohalike algatuste 
kaudu

integreeritud 
arengustrateegiatega 
hõlmatud inimesed

arengustrateegiate 
koostamises ja 
rakendamises osalevad 
sidusrühmad

– olemasolevate säästva 
linnalise 
liikumiskeskkonna 
kavade arv

RÜT 77 – toetust saavaid 
kohti külastavate turistide 
/ toetust saavate kohtade 
külastuste arv* 

RÜV 75 – linnade 
integreeritud 
arengustrateegiad

RÜV 76 –
koostööprojektid

– säästva turismi 
projektid, mille puhul on 
tuvastatav kasu toomine 
kõigile: nii turistidele kui 
ka elanikele

RÜV 77 – toetust saava 
kultuuri-, loodus-, ajaloo-
ja tööstusturismitaristu
võimekus

RÜT 78 – toetust saavast 
kultuuritaristust ja 
ökoturismist kasu saavad 
kasutajad

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arukam Euroopa majanduse 
uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 
kaudu

1. Konkurentsivõimeline ja arukam 
Euroopa majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise 
ning majanduse uuendusliku ja aruka 
ümberkujundamise kaudu

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Poliitikaeesmärk Väljundid Tulemused
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1) 3) 4)

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

CCO 14 – TEN-T 
teedevõrk: uued või 
uuendatud teed

CCR 13 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
ajasääst

CCO 15 – TEN-T 
raudteede võrk: uued või 
uuendatud raudteed

CCR 14 – parandatud 
raudteetranspordi abil 
teenindatud reisijate arv 
aastas

CCO 16 – trammi- ja 
metrooliinide 
pikendamine ja 
uuendamine

CCR 15 – uute ja 
uuendatud trammi- ja 
metrooliinide kasutajate 
arv aastas

Muudatusettepanek

Poliitikaeesmärk Väljundid Tulemused

1) 3) 4)

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

CCO 14 – TEN-T 
teedevõrk: uued või 
uuendatud teed

CCR 13 – paranenud 
maanteetaristust tulenev 
ajasääst

– ummikute suurenemine 
maanteetaristu 
laiendamise tõttu

CCO 15 – TEN-T 
raudteede võrk: uued või 
uuendatud raudteed

– mahajäetud või 
lammutatud piirkondlike 
piiriüleste 
raudteeühenduste 
(puuduvad ühendused) 
arv

CCR 14 – parandatud 
raudteetranspordi abil 
teenindatud reisijate arv 
aastas

– niisuguste piiriüleste 
raudteeühenduste arv, 
mis olid varem nn 
puuduvad ühendused 
ning mis on nüüdseks 
taastatud

CCO 16 – trammi- ja 
metrooliinide 
pikendamine ja 

CCR 15 – uute ja 
uuendatud trammi- ja 
metrooliinide kasutajate 
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uuendamine ning 
jalakäimis- ja 
jalgrattataristu 
laiendamine ja 
uuendamine

ning jalakäijate ja 
jalgratturite arv aastas
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