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LÜHISELGITUS

Üldteave

Ühtekuuluvuspoliitika senine mõju transporditaristu arengule ja seega Euroopa Liidu riikide 
sotsiaal-majanduslikule arengule on olnud selgelt positiivne. ELi fondidel on suur mõju 
majanduskasvule, investeerimistegevusele ja tööturgudele, samuti Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna arendamisele ning liikmesriikide majanduse sisemisele ja välimisele 
tasakaalule. Ühtekuuluvuspoliitika elluviimine aitab kaasa mitte üksnes eri liikmesriikide 
lähendamisele, vaid ka piirkondadevaheliste arenguerinevuste vähendamisele.

Uurimused näitavad selgelt, et struktuuri- ja investeerimisfondid on märkimisväärselt 
suurendanud majanduskasvu ja kiirendanud liikmesriikide majanduste lähenemist. Euroopa 
fondid aitavad ka märkimisväärselt kaasa tööhõive suurenemisele kõige vähem arenenud 
piirkondades ja töötuse vähenemisele riigi tasandil. 

Ühtekuuluvuspoliitika toetab tulemuslikult uute töökohtade loomise protsessi ja rahastab 
töötajate kvalifikatsiooni tõstmise programme, lihtsustades nii kohanemist muutuvatele 
tööhõivetingimustele tööturul. Ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendid on endiselt kõige 
olulisemad majanduskasvu loomise tegurid paljudes ELi liikmesriikides ning strateegiliste 
projektide elluviimise kaudu keskkonnakaitse ja TEN-T võrkude valdkonnas on 
Ühtekuuluvusfond kõige tulemuslikum rahastamisvahend lähenemiseesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamisel.

Komisjon avaldas 29. mail 2018 esialgse ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+), Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF) kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 
(AMIF), Sisejulgeolekufondi (ISF) ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi (BMVI) 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (edaspidi „raammäärus“). Kõnealuse õigusakti peamine 
eesmärk on aastatel 2021–2027 koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames 
fondide kasutamise eeskirjade sujuvamaks muutmine ja ühtlustamine. 

Määruse eelnõus nähakse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ette 
330,6 miljardi euro suurune eelarve. See sisaldab 41,394 miljardit eurot Ühtekuuluvusfondile, 
millest 10 miljardit eurot on reserveeritud kasutamiseks Euroopa ühendamise rahastu raames. 

Arvamuse koostaja seisukoht

Võttes arvesse uue ettepaneku äärmiselt tehnilist ja üksikasjalikku olemust, keskendus 
arvamuse koostaja peamiselt aspektidele, mis mõjutavad otseselt transpordiinvesteeringuid.

Arvamuse koostaja nõustub raammääruse eelnõu ettevalmistamise tinginud peamise 
eesmärgiga, s.o vajadusega vähendada märkimisväärselt tarbetut halduskoormust, tagades 
samal ajal kõrgetasemelise kindluse kulutuste õiguspärasuse ja nõuetekohasuse osas. 
Arvamuse koostaja arvates on vaja muuta menetlusi paindlikumaks, et kohandada 
olemasolevate programmide kasutamise eeskirju muutuvatele vajadustele ja majanduslikele 
tingimustele ning viia programmid paremini kokku ELi prioriteetidega.
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Arvamuse koostaja on seisukohal, et rakendamise lihtsustamiseks ja ratsionaliseerimiseks on 
veelgi võimalusi, mida komisjon ei ole veel ära kasutanud. Näiteks ei ole komisjon hõlmanud 
esitatud ettepanekusse mõningaid määruse (EL) nr 1303/2013 (nn koondmäärus) viimatise 
muutmise käigus välja töötatud lahendusi. Lisaks ei ole mitte kõigi komisjoni välja pakutud 
lahenduste eesmärk rakendamise lihtsustamine ja ratsionaliseerimine.

Mis puudutab Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse ümber paigutatud 
summasid, siis 30% neist summadest tehakse kõigile Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele 
riikidele kohe kättesaadavaks konkurentsipõhiselt, aga 70% eraldatakse riiklikele 
assigneeringutele, kusjuures ajavahemiku 2014–2020 finantsperspektiivis eraldati kõik 
Ühtekuuluvusfondi vahendid riiklikele assigneeringutele, et kasutada neid kolmeaastase 
ajavahemiku jooksul kõnealuste assigneeringute raames, ning alles seejärel tehti need 
kättesaadavaks konkurentsipõhiselt. 

Arvamuse koostaja ei toeta ettepanekut kanda kõikide liikmesriikide puhul, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise tingimustele, 30% Ühtekuuluvusfondi eraldise 
vahenditest koheselt üle Euroopa ühendamise rahastusse. Arvamuse koostaja on seisukohal, et 
kogu Ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastusse üle kantav 10 miljardit eurot 
tuleks eraldada riiklikele assigneeringutele proportsionaalselt vastavate liikmesriikide 
panusega ning kasutamiseks piiratud aja jooksul. Selline lahendus töötab praeguse 
finantsperspektiivi puhul ja ei ole mingit olulist ega praktilist põhjust riiklike assigneeringute 
vähendamiseks 70%-le.

Samuti teeb komisjon ettepaneku vähendada kaasrahastamise määra vähem arenenud 
piirkondade puhul praeguselt 85%-lt 70%-le, mis muudab vajalikuks riiklike vahendite palju 
ulatuslikuma kaasamise Ühtekuuluvusfondist üle kantud vahendeid kasutavate programmide 
rakendamisse. 

See tähendab, et suured transporditaristu investeeringud, mida viiakse ellu 
Ühtekuuluvusfondist üle kantud assigneeringute abil, vajavad suuremaid eraldisi 
riigieelarvest. Selline lahendus muudab võimatuks paljude investeeringute üheaegse 
elluviimise ja mõjutab negatiivselt eeskätt transpordisektori investeeringuid, mis on äärmiselt 
kapitalimahukad ning millest suuremat osa ei oleks saanud ellu viia ilma seni kehtinud 
kaasrahastamiseta. Välja pakutud Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamise määra vähendamine ja 
riikliku kaasrahastamise suurendamine mitte ainult ei suurenda liikmesriikide vastutustunnet, 
vaid blokeerib ka paljude taristuprojektide elluviimise. 

Komisjon teeb ettepaneku asendada praegu jõus olev „n+3“ reegel „n+2“ reegliga. „n+3“ 
reegel on eriti kasulik keerukate suurte mitmeaastaste investeerimisprojektide puhul, millega 
kaasnevad suured kulud, ja see annab ette vajalikud ajalised raamid projektitsükli kõikide 
etappide elluviimiseks. Selliste projektide hulka kuuluvad eelkõige transpordiprojektid. „n+2“ 
reegel ei taga investeerimisprotsessi kiirenemist, vaid üksnes suurendab sanktsioone 
liikmesriikide vastu, kes ei sertifitseeri vahendeid ettenähtud tempoga. Selle tulemusena võib 
osutuda võimatuks tagada „n+2“ reegliga ette nähtud programmide elluviimise tempo ja riigid 
kaotavad märkimisväärse osa eraldistest.

Arvamuse koostaja väljendab muret ka Ühtekuuluvusfondi vahendite kavandatava 
vähendamise pärast ning loobumise pärast põhimõttest, et Ühtekuuluvusfond tagab ühe 
kolmandiku kogueraldistest. Ajavahemikuks 2021–2027 nähakse Ühtekuuluvusfondile ette 
41,4 miljardit eurot võrrelduna 75,8 miljardi euroga praeguses finantsperspektiivis, mis 
tähendab reaalset vähenemist 45% võrra. Samal ajal ei ole aga Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavate riikide kogurahvatulu elaniku kohta samas ulatuses kasvanud. Ühtekuuluvusfondi nii 
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märkimisväärne vähendamine piirab Ühtekuuluvusfondist toetust saavate riikide transpordi 
põhitaristu suurte investeerimisvajaduste rahuldamise võimet.

Arvamuse koostaja esitab vastuväiteid ka määruse lisas kavandatud põhitingimuste loetelule, 
eelkõige seoses transpordisektoriga. Eriti küsitav on vajadus lisada laiahaardelise 
transpordiplaneerimise dokumenti teave olemasoleva ja kavandatud taristu tegevus- ja 
hoolduskulude katmiseks vajalike eelarvevahendite kohta. 

Samuti väljendab arvamuse koostaja kahtlusi seose üle ELi rahaliste vahendite kulutamise ja 
õigusriigi põhimõtte rakendamise vahel. Selles osas on võimalik saavutada oodatavad 
tulemused üksnes objektiivsete, politiseerimata ja mittediskrimineerivate kriteeriumite abil. 
Samal ajal juhib arvamuse koostaja tähelepanu sellele, et komisjoni esitatud kujul ei vasta 
määruse eelnõu liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud 
puudusi õigusriigi toimimises, ülaltoodud kriteeriumitele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühtekuuluvusfondi rahastamist 
aastateks 2021–2027 tuleks suurendada, 
nagu on kirjeldatud Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis, või jätta see vähemalt 
praeguse mitmeaastase 
finantsraamistikuga võrreldes samale 
tasemele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt ELi toimimise lepingu 
artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 

(6) Käesoleva määruse suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt ELi toimimise lepingu 
artikli 322 kohaselt vastuvõetud 
horisontaalseid finantseeskirju. Need 
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eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse eelkõige kindlaks 
menetlus eelarve koostamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade, kaudse eelarve täitmise teel 
ning neis nähakse ette finantsjuhtimises 
osalejate vastutus. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 alusel vastu võetud eeskirjad 
käsitlevad ka liidu eelarve kaitsmist 
üldistunud puuduste korral õigusriigi 
toimimises liikmesriikides, sest õigusriigi 
põhimõtte järgimine on usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja tulemusliku ELi 
rahastamise oluline eeltingimus.

eeskirjad on sätestatud finantsmääruses ja 
nendega määratakse eelkõige kindlaks 
menetlus eelarve koostamiseks ja 
täitmiseks toetuste, avalike hangete, 
auhindade, kaudse eelarve täitmise teel 
ning neis nähakse ette finantsjuhtimises 
osalejate vastutus. ELi toimimise lepingu 
artikli 322 alusel vastu võetud eeskirjad 
käsitlevad meetmeid, mis seovad rahaliste 
vahendite tõhususe usaldusväärse 
majandusjuhtimisega, ja liidu eelarve 
kaitsmist üldistunud puuduste korral 
õigusriigi toimimises liikmesriikides, sest
usaldusväärse majandusjuhtimise ja
õigusriigi põhimõtte järgimine on 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
tulemusliku ELi rahastamise oluline 
eeltingimus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, jätkavad fondid kliimameetmete 
kaasamisele ja üldise eesmärgi –
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele –
saavutamisele kaasa aitamist.

(9) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuste vastu kooskõlas 
liidu kohustustega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke, jätkavad fondid energiasüsteemi 
õiglasele ümberkujundamisele ja 
kliimameetmete kaasamisele kaasa 
aitamist, et saavutada üldine eesmärk 
eraldada kliimamuutustega seotud 
meetmete toetuseks 2021.–2027. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
vähemalt 25 % ELi eelarve kuludest ning 
esimesel võimalusel ja hiljemalt 2027.
aastaks 30 %. Seda tehakse muu hulgas 
söekaevanduspiirkondade 
restruktureerimise ja energiasüsteemi 
õiglase ümberkujundamise fondi kaudu
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamine aastatel 2021–2027 tuleks 
säilitada vähemalt aastate 2014–2020 
eelarve tasemel, et tagada poliitika 
põhieesmärkide ja suurte 
investeerimisprojektide elluviimine ning 
piirkondade arengutaseme erinevuste 
vähendamine.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) konkurentsivõimeline, arukam ja 
kestlik Euroopa majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamise kaudu, vähendades riigi ja 
piirkonna tasandil sotsiaal-majanduslikku 
asümmeetriat, ning majanduse 
uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 
kaudu;

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste 
investeeringute, ringmajanduse, 
struktuurse kohanemise, 
kliimamuutustega kohanemise ning 
riskiennetuse ja -juhtimise kaudu;
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondlike IKT-ühenduste 
tõhustamise kaudu;

(c) rohkem ja paremini ühendatud 
Euroopa eelkõige säästva transpordi, 
ohutu ja aruka liikuvuse, mitmeliigilisuse
ja koostalitlusvõime edendamise kaudu 
transpordisektoris, samuti piirkondlike 
IKT-ühenduste tõhustamise kaudu, 
sealhulgas vähendades äärepoolseimate 
piirkondade eraldatust, investeerides 
nende ligipääsetavusse ja panustades 
keskkonnasäästlikku liikuvusse.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) sidusam Euroopa puuetega inimeste 
integratsiooni toetamise kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
kohast äärepoolseimate piirkondade 
koostööd kaudse eelarve täitmise raames.

3. Komisjon võib rakendada Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) 
kohast äärepoolseimate piirkondade 
koostööd kaudse eelarve täitmise raames
asjaosaliste eelneval kokkuleppel.

Selgitus

Täpsustus on kooskõlas määruse ettepaneku COM(2018)374 (Euroopa Regionaalarengu 
Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki 
(Interreg) käsitlevate erisätete kohta) artikliga 60. 
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik esitab 
partnerluslepingu komisjonile enne 
esimese programmi esitamist või selle 
esitamisega samal ajal.

2. Liikmesriik esitab 
partnerluslepingu komisjonile enne
esimese programmi esitamist või selle 
esitamisega samal ajal, kuid mitte hiljem 
kui 31. detsembriks 2021.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valitud poliitikaeesmärgid, mille 
puhul on näidatud, milliste fondide ja 
programmide abil nende saavutamiseks 
tegutsetakse, ning esitatud asjaomane 
põhjendus ja, kui see on asjakohane, 
põhjendus InvestEU rakendusviisi 
kasutamise kohta, võttes arvesse 
asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi;

(a) valitud poliitikaeesmärgid, mille 
puhul on näidatud, milliste fondide ja 
programmide abil nende saavutamiseks 
tegutsetakse, ning esitatud asjaomane 
põhjendus ja, kui see on asjakohane, 
põhjendus InvestEU rakendusviisi 
kasutamise kohta, võttes muu hulgas 
arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi;
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingut 
ja selle vastavust käesolevale määrusele 
ning fondispetsiifilistele eeskirjadele. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
eelkõige arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi.

1. Komisjon hindab partnerluslepingut 
ja selle vastavust käesolevale määrusele 
ning fondispetsiifilistele eeskirjadele. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
arvesse artiklite 4 ja 8 sätteid ning 
vajaduse korral riigipõhiseid soovitusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul alates 
kuupäevast, kui liikmesriik esitas 
partnerluslepingu.

2. Komisjon võib esitada oma 
tähelepanekud kahe kuu jooksul alates 
kuupäevast, kui liikmesriik esitas 
partnerluslepingu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriik vaatab 
partnerluslepingu läbi ühe kuu jooksul, 
võttes arvesse komisjonilt saadud
tähelepanekuid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu otsuse 4. Komisjon võtab vastu otsuse 
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rakendusaktiga, mis käsitleb 
partnerluslepingu heakskiitmist, hiljemalt 
neli kuud pärast seda kui asjaomane 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud. 
Partnerlusleping ei tohi muuta.

rakendusaktiga, mis käsitleb 
partnerluslepingu heakskiitmist, hiljemalt 
neli kuud pärast seda kui asjaomane 
liikmesriik on esimest korda 
partnerluslepingu esitanud. 
Partnerlusleping ei tohi muuta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud summasid 
kasutatakse asjakohase InvestEU 
investeerimisakna raames asjaomase 
liikmesriigi rakendatavate projektide 
jaoks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kohaldatava kulukohustuste või 
maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele.

9. Kohaldatava kulukohustuste või 
maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele struktuursetele, majandus-
ja sotsiaaltingimustele, mis on 
iseloomulikud näiteks äärepoolseimatele 
piirkondadele.
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Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Ühtekuuluvuspoliitika sidumine Euroopa 
poolaastaga ei tohi põhjustada kulukohustuste või maksete peatamist piirkondades, juhul kui 
kohustusi rikub riik, mitte selline piirkond ise.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaomased meetmed, sealhulgas 
kavandatud strateegiliselt oluliste tegevuste 
loetelu ning nende eeldatav panus 
erieesmärkide ning, kui see on asjakohane, 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkondade strateegiate saavutamisse;

i) asjaomased meetmed, sealhulgas 
kavandatud strateegiliselt oluliste tegevuste 
loetelu ning nende eeldatav panus 
erieesmärkide ning, kui see on asjakohane, 
makropiirkondlike strateegiate ja 
merepiirkondade strateegiate saavutamisse, 
ning ajakava;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmi, selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele ning 
kooskõla partnerluslepinguga. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
eelkõige arvesse asjaomaseid riigipõhiseid 
soovitusi.

1. Komisjon hindab programmi, selle 
vastavust käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele määrustele ning 
kooskõla partnerluslepinguga. Oma 
hinnangu koostamisel võtab komisjon 
arvesse artiklite 4 ja 8 sätteid ning 
vajaduse korral riigipõhiseid soovitusi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib esitada oma 2. Komisjon võib esitada oma 
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tähelepanekud kolme kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil liikmesriik programmi 
esitas.

tähelepanekud kahe kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil liikmesriik programmi 
esitas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriik vaatab programmi läbi, 
võttes arvesse komisjonilt saadud
tähelepanekuid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu otsuse 
rakendusaktiga, mis käsitleb programmi 
heakskiitmist, hiljemalt kuus kuud pärast 
seda kui liikmesriik on programmi 
esitanud.

4. Komisjon võtab vastu otsuse 
rakendusaktiga, mis käsitleb programmi 
heakskiitmist, hiljemalt neli kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on esimest korda
programmi esitanud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 25
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriik vaatab muudetud 
programmi läbi ühe kuu jooksul ja võtab 
arvesse komisjonilt saadud
tähelepanekuid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Äärepoolseimate piirkondade 
tarbeks võib liikmesriik võib 
programmitöö perioodi vältel sama fondi 
sama programmi muu prioriteedi alla 
ümber paigutada summa, mis moodustab 
kuni 10% esialgsest eraldisest ja kuni 5% 
programmi eelarvest.

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Seetõttu on äärepoolseimate piirkondade 
jaoks vaja suuremat paindlikkust seoses sama programmi raames rahaliste vahendite ühest 
prioriteedist teise ülekandmisega, mis võimaldab arvesse võtta struktuurseid ja ootamatuid 
piiravaid asjaolusid, eelkõige kliimamuutusest tingitud katastroofe.
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ERFist tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames antav toetus ja 
Ühtekuuluvusfondist antav toetus: 2.5 %;

(a) ERFist tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
raames antav toetus ja 
Ühtekuuluvusfondist antav toetus: 2.5 %; 
äärepoolseimatele piirkondadele 4 %;

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Need lisakulud mõjutavad ka programmide 
juhtimist, kontrolli ja järelevalvet.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ESF+-ist antav toetus: 4 %; ESF+ 
määruse artikli 4 lõike 1 punkti c alapunkti 
vii kohased programmid: 5 %; 5 %;

(b) ESF+-ist antav toetus: 4 % ja, 
äärepoolseimatele piirkondadele, 5 %; 
ESF+ määruse artikli 4 lõike 1 punkti c 
alapunkti vii kohased programmid: 5 %;

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Need lisakulud mõjutavad ka programmide 
juhtimist, kontrolli ja järelevalvet.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) EMKFist antav toetus: 6 %; (c) EMKFist antav toetus: 6 %; 
äärepoolseimatele piirkondadele 7 %;

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Need lisakulud mõjutavad ka programmide 
juhtimist, kontrolli ja järelevalvet.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus edastab komisjonile 
elektrooniliselt koondandmed iga 
programmi kohta iga aasta 31. jaanuariks, 
31. märtsiks, 31. maiks, 31. juuliks, 30. 
septembriks ja 30. novembriks vastavalt 
VII lisas esitatud vormile.

Korraldusasutus edastab komisjonile
elektrooniliselt koondandmed iga 
programmi kohta iga aasta 31. maiks ja 30. 
novembriks vastavalt VII lisas esitatud 
vormile.

Selgitus

Programmi juhtimine on üsna keerukas ja mõne tähtaja ärajätmine muudab programmi 
täitmise lihtsamaks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed tuleb esmakordselt edastada 31. 
jaanuariks 2022 ja viimast korda 31. 
jaanuariks 2030.

Andmed tuleb esmakordselt edastada 31. 
maiks 2022 ja viimast korda 31. jaanuariks 
2030.

Selgitus

Programmi juhtimine on üsna keerukas ja mõne tähtaja ärajätmine muudab programmi 
täitmise lihtsamaks.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevusi ei valita fondidest toetuse 
saajaks juhul, kui need on füüsiliselt 
lõpetatud või täielikult rakendatud enne, 
kui korraldusasutusele on esitatud 
programmi alusel rahastamistaotlus, 
olenemata sellest, kas kõik asjassepuutuvad 
maksed on tehtud või mitte.

6. Tegevusi ei valita fondidest toetuse 
saajaks juhul, kui need on füüsiliselt 
lõpetatud või täielikult rakendatud enne, 
kui korraldusasutusele on esitatud 
programmi alusel rahastamistaotlus, 
olenemata sellest, kas kõik asjassepuutuvad 
maksed on tehtud või mitte. Käesolevat 
lõiget ei kohaldata määruse (EL) nr XXX 
(Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta) artiklis 21 sätestatud abi suhtes, 
mis on seotud täiendavate kalandus- ja 
vesiviljelustoodete kulude hüvitamisega 
äärepoolseimates piirkondades ja 
meetmetega, mis on seotud täiendava 
eraldisega äärepoolseimate piirkondade 
jaoks määruses (EL) XXXX (ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta).

Selgitus

Täpsustus selle kohta, et käesolevat lõiget ei kohaldata EMKFi suhtes kooskõlas komisjoni 
ettepaneku artikliga 21 ega Euroopa Regionaalarengu Fondi või Ühtekuuluvusfondi suhtes, 
eelkõige äärepoolseimate piirkondade jaoks ette nähtud lisaeraldiste puhul.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide ettevõtjatel lubatakse 
osaleda ELi rahastatavate projektide 
avalikel pakkumistel ainult siis, kui ELi 
ettevõtjatel on võimalik osaleda nende 
ettevõtete päritoluriigi avalikes 
pakkumistes.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 61 a

Riigiabi

Käesoleva määrusega hõlmatud 
programmide alusel rahastatavad 
tegevused loetakse liidu riigiabi 
eeskirjadele vastavaks.

Selgitus

Automaatne ühilduvus aitab muuta programmide juhtimise efektiivsemaks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Komisjon võtab artikli 109 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt vastu 
rakendusakti, milles sätestatakse eeskirjade 
eiramise kohta aruannete esitamise 
vorming, et tagada käesoleva artikli 

(11) Komisjon võtab artikli 109 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetluse kohaselt vastu 
rakendusakti, milles sätestatakse eeskirjade 
eiramise kohta aruannete esitamise 
vorming, et tagada käesoleva artikli 
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rakendamiseks ühetaolised tingimused. rakendamiseks ühetaolised tingimused ja 
reeglid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igas etapis rakendatakse menetlusi 
elektrooniliste teenuste kaudu ja täiesti 
läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,0 %;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 2 %;
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2,5 %;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2,5 %;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) 2026: 0.5% (f) 2026: 2,5 %

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) 2027–2029: 3%

Selgitus

Arvestades äärepoolseimate piirkondade struktuurset, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, 
millest tulenevad nende arengut piiravad asjaolud ja suured kulud, on neil vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 eristaatus. Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 134 
sätestatud praeguste eelmaksete määrade säilitamine on programmide täitmiseks väga 
vajalik.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastatel 2021–2027 eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks ette nähtud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse rahaliste vahendite maht on 
330 624 388 630 eurot 2018. aasta 
hindades.

Aastatel 2021–2027 eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks ette nähtud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse rahaliste vahendite maht on 
372 197 000 000 eurot 2018. aasta 
hindades.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahendid 
moodustavad 97,5 % koguvahenditest (st 
kokku 322 194 388 630 eurot) ja need 
jaotatakse järgmiselt:

1. Tööhõivesse ja majanduskasvu 
investeerimise eesmärgi vahendid 
moodustavad 97,5 % koguvahenditest ja 
need jaotatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 61,6 % (st kokku 198 621 593 157 
eurot) vähem arenenud piirkondadele;

(a) 61,6 % vähem arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 14,3 % (st kokku 45 934 516 595 
eurot) üleminekupiirkondadele;

(b) 14,3 % üleminekupiirkondadele;
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 10,8 % (st kokku 34 842 689 000 
eurot) enam arenenud piirkondadele;

(c) 10,8 % enam arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 12,8 % (st kokku 41 348 556 877 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

(d) 12,8 % Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis e nimetatud 
äärepoolseimatele piirkondadele ette 
nähtud täiendavate vahendite summa, mis 
eraldatakse ESF+-le, on 376 928 934 
eurot.

Lõike 1 punktis e nimetatud 
äärepoolseimatele piirkondadele ette 
nähtud täiendavate vahendite summale 
lisatakse ESF+-st 376 928 934 eurot.

Selgitus

Selgitus on kooskõlas Euroopa Sotsiaalfond+ määruse ettepaneku artikli 5 lõikega 2.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
liikmesriike summa suurusest ja 
kriteeriumidest hiljemalt 2 aasta jooksul 
enne Euroopa ühendamise rahastu 
projektikonkurssi.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30% Euroopa ühendamise rahastusse üle 
kantud vahenditest tehakse kohe pärast 
ülekandmist kättesaadavaks kõikidele 
liikmesriikidele, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the CEF Regulation].

välja jäetud

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud spetsiaalsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) [new CEF Regulation] alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kuni 31. detsembrini 2023
peetakse rahastamiskõlblike projektide 
valimisel kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest, võttes 
arvesse, et 70 % vahenditest on üle kantud 
Euroopa ühendamise rahastusse.

Esimeses lõigus osutatud spetsiaalsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
määruse (EL) [new CEF Regulation] alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kuni 31. detsembrini 2022
peetakse rahastamiskõlblike projektide 
valimisel kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 4 – lõik 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2024 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse üle kantud 
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the new CEF Regulation].

Alates 1. jaanuarist 2023 tehakse Euroopa 
ühendamise rahastusse üle kantud 
vahendid, mis ei ole transpordiprojektidele 
määratud, kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele, et nad saaksid rahastada 
transporditaristu projekte kooskõlas 
määrusega [the new CEF Regulation].

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 104 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ajavahemikul 2021–2027 
moodustavad Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi (Interreg) vahendid 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
fondidest kättesaadavatest koguvahenditest 
2,5 % (st kokku 8 430 000 000 eurot). 8 
430 000 000).

7. Ajavahemikul 2021–2027 
moodustavad Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi (Interreg) vahendid 
eelarveliste kulukohustuste täitmiseks 
fondidest kättesaadavatest koguvahenditest 
3 % (st kokku 10 116 000 000 eurot).

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % vähem arenenud 
piirkondade kogueraldistest 
üleminekupiirkondadele või enam 
arenenud piirkondadele ning 
üleminekupiirkondadelt enam arenenud 
piirkondadele;

välja jäetud

Selgitus

Vähem arenenud piirkondade ressursside ümberpaigutamine kõrgelt arenenud 
piirkondadesse ei ole kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika mõttega.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % vähem arenenud 
piirkondadele;

(a) 85 % vähem arenenud 
piirkondadele;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 55 % üleminekupiirkondadele; (b) 60% üleminekupiirkondadele;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 40 % enam arenenud piirkondadele. (c) 50 % enam arenenud piirkondadele.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga prioriteedi kaasfinantseerimise määr 
Ühtekuuluvusfondi raames ei tohi olla 
suurem kui 70 %.

Iga prioriteedi kaasfinantseerimise määr 
Ühtekuuluvusfondi raames ei tohi olla 
suurem kui 85 %.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Interregi programmide kaasfinantseerimise 
määr ei tohi olla kõrgem kui 70 %.

Interregi programmide kaasfinantseerimise 
määr ei tohi olla kõrgem kui 85 %.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 Sekkumisvaldkonda käsitlevad koodid – poliitikaeesmärk 2

Komisjoni ettepanek

Poliitikaeesmärk 2: Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise kaudu

024 Energiatõhusus ja näidisprojektid VKEdes ning toetusmeetmed 100 % 40 %

025
Olemasolevate eluruumide energiatõhususe parandamine, 
näidisprojektid ja toetusmeetmed

100 % 40 %

026
Riikliku taristu energiatõhususe parandamine, näidisprojektid ja 
toetusmeetmed

100 % 40 %

027
Toetus ettevõtjatele, kes osutavad teenuseid, mis aitavad kaasa vähese 
CO2-heitega majanduse edendamisele ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamisele

100 % 40 %

028 Taastuvenergia: tuuleenergia 100 % 40 %

029 Taastuvenergia: päikeseenergia 100 % 40 %

030 Taastuvenergia: biomassienergia 100 % 40 %

031 Taastuvenergia: mereenergia 100 % 40 %

032 Muu taastuvenergia (sh geotermiline energia) 100 % 40 %

033
Keskmisel ja madalpingel töötavad arukad energiajaotussüsteemid (sh 
nutivõrgud ja IKT-süsteemid) ning nendega seotud salvestus

100 % 40 %

034 Suure tõhususega koostootmine, kaugküte ja -jahutus 100 % 40 %

035

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: üleujutused (sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud)

100 %
100 
%

036

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: tulekahjud (sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud)

100 %
100 
%

037 Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: muu, nt tormid ja põud (sealhulgas teadlikkuse 

100 % 100 
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tõstmine, kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise 
süsteemid ja taristud)

%

038

Muude kui kliimaga seotud loodusriskide (st maavärinad) ning 
inimtegevusega seotud riskide (nt tehnoloogiaalased õnnetusjuhtumid) 
ennetamine ja ohjamine, sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud

0 %
100 
%

039
Inimtarbeks vajalik veevarustus (veevõtu, vee puhastamise, hoidmise ja 
jaotamise taristu, tõhustamismeetmed, joogiveega varustamine)

0 %
100 
%

040
Veemajandus ja veevarude kaitse (sh vesikonna majandamine, 
konkreetsed kliimamuutustega kohanemise meetmed, taaskasutus, lekete 
vähendamine)

40 %
100 
%

041 Reovee kogumine ja puhastamine 0 %
100 
%

042
Kodumajapidamisjäätmete käitlus: vältimis-, minimeerimis-, 
sorteerimis- ja ringlussevõtumeetmed

0 %
100 
%

043
Kodumajapidamisjäätmete käitlus: mehaaniline biotöötlus, termiline 
töötlemine

0 %
100 
%

044 Kaubandus-, tööstus- või ohtlike jäätmete käitlemine 0 %
100 
%

045 Ringlussevõetud materjalide toormena kasutamise soodustamine 0 %
100 
%

046 Tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamine 0 %
100 
%

047
Keskkonnasõbralike tootmisprotsesside ja ressursitõhususe toetamine 
VKEdes

40 % 40 %

048 Õhukvaliteedi parandamise ja müra vähendamise meetmed 40 %
100 
%

049 Natura 2000 alade kaitse, taastamine ja säästev kasutamine 40 %
100 
%

050 Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, roheline taristu 40 %
100 
%

Muudatusettepanek

Poliitikaeesmärk 2: Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega Euroopa puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutustega 
kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise kaudu

024 Energiatõhusus ja näidisprojektid VKEdes ning toetusmeetmed 100 % 40 %

025
Olemasolevate eluruumide energiatõhususe parandamine, 
näidisprojektid ja toetusmeetmed

100 % 40 %
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026
Riikliku taristu energiatõhususe parandamine, näidisprojektid ja 
toetusmeetmed

100 % 40 %

027
Toetus ettevõtjatele, kes osutavad teenuseid, mis aitavad kaasa vähese 
CO2-heitega majanduse edendamisele ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamisele

100 % 40 %

027 a
Toetus ettevõtetele, milles tehakse struktuurimuudatusi, et toetada 
vähese CO2-heitega majandust ja vähese CO2-heitega energiatootmist

100% 40%

028 Taastuvenergia: tuuleenergia 100 % 40 %

029 Taastuvenergia: päikeseenergia 100 % 40 %

030 Taastuvenergia: biomassienergia 100 % 40 %

031 Taastuvenergia: mereenergia 100 % 40 %

032 Muu taastuvenergia (sh geotermiline energia) 100 % 40 %

033
Keskmisel ja madalpingel töötavad arukad energiajaotussüsteemid (sh 
nutivõrgud ja IKT-süsteemid) ning nendega seotud salvestus

100 % 40 %

034 Suure tõhususega koostootmine, kaugküte ja -jahutus 100 % 40 %

035

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: üleujutused (sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud)

100 %
100 
%

036

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: tulekahjud (sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud)

100 %
100 
%

037

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide 
ennetamine ja ohjamine: muu, nt tormid ja põud (sealhulgas teadlikkuse 
tõstmine, kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise 
süsteemid ja taristud)

100 %
100 
%

038

Muude kui kliimaga seotud loodusriskide (st maavärinad) ning 
inimtegevusega seotud riskide (nt tehnoloogiaalased õnnetusjuhtumid) 
ennetamine ja ohjamine, sealhulgas teadlikkuse tõstmine, 
kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja 
taristud

0 %
100 
%

039
Inimtarbeks vajalik veevarustus (veevõtu, vee puhastamise, hoidmise ja 
jaotamise taristu, tõhustamismeetmed, joogiveega varustamine)

0 %
100 
%

040
Veemajandus ja veevarude kaitse (sh vesikonna majandamine, 
konkreetsed kliimamuutustega kohanemise meetmed, taaskasutus, lekete 
vähendamine)

40 %
100 
%

041 Reovee kogumine ja puhastamine 0 %
100 
%

042
Kodumajapidamisjäätmete käitlus: vältimis-, minimeerimis-, 
sorteerimis- ja ringlussevõtumeetmed

0 %
100 
%
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043
Kodumajapidamisjäätmete käitlus: mehaaniline biotöötlus, termiline 
töötlemine

0 %
100 
%

044 Kaubandus-, tööstus- või ohtlike jäätmete käitlemine 0 %
100 
%

045 Ringlussevõetud materjalide toormena kasutamise soodustamine 0 %
100 
%

046 Tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamine 0 %
100 
%

046 a Söekaevanduspiirkondade keskkonnaseisundi taastamine 0 %
100 
%

047
Keskkonnasõbralike tootmisprotsesside ja ressursitõhususe toetamine 
VKEdes

40 % 40 %

048 Õhukvaliteedi parandamise ja müra vähendamise meetmed 40 %
100 
%

049 Natura 2000 alade kaitse, taastamine ja säästev kasutamine 40 %
100 
%

050 Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, roheline taristu 40 %
100 
%

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 Sekkumisvaldkonda käsitlevad koodid – poliitikaeesmärk 3

Komisjoni ettepanek

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

051
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (sh tuum- ja 
tagasiühenduse võrk)

0 % 0 %

052
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse korterelamute teenuse 
osutamise kohas asuva jaotuspunktini paigaldatud kiudoptikaga)

0 % 0 %

053

IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse elumajade või 
äripindade teenuse osutamise kohas asuva jaotuspunktini paigaldatud 
kiudoptikaga) 

0 % 0 %

054
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse täiustatud traadita 
andmeside tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga) 

0 % 0 %

055 IKT: Muud liiki IKT-taristu (sealhulgas suuremahulised 
arvutisüsteemid/-seadmed, andmekeskused, sensorid ja muud traadita 

0 % 0 %
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seadmed)

056 Uued kiirteed ja maanteed – TEN-T põhivõrk 0 % 0 %

057 Uued kiirteed ja maanteed – TEN-T üldvõrk 0 % 0 %

058 Uued kõrvalmaanteede ühendused TEN-T teedevõrgu ja -sõlmedega 0 % 0 %

059 Muud uued riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud juurdepääsuteed 0 % 0 %

060 Taastatud või täiustatud kiirteed ja maanteed – TEN-T põhivõrk 0 % 0 %

061 Taastatud või täiustatud kiirteed ja maanteed – TEN-T üldvõrk 0 % 0 %

062
Muud taastatud või täiustatud teed (kiirteed, riiklikud, piirkondlikud või 
kohalikud teed)

0 % 0 %

063 Transpordi digiteerimine: maantee 40 % 0 %

064 Uued raudteed – TEN-T põhivõrk 100 % 40 %

065 Uued raudteed – TEN-T üldvõrk 100 % 40 %

066 Muud uued raudteed 100 % 40 %

067 Taastatud või täiustatud raudteed – TEN-T põhivõrk 0 % 40 %

068 Taastatud või täiustatud raudteed – TEN-T üldvõrk 0 % 40 %

069 Muud taastatud või täiustatud raudteed 0 % 40 %

070 Transpordi digiteerimine: raudtee 40 % 0 %

071 Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) 0 % 40 %

072 Raudteeveerem 40 % 40 %

073 Puhta linnatranspordi taristu 100 % 40 %

074 Puhta linnatranspordi veerem 100 % 40 %

075 Jalgrattataristu 100 %
100 
%

076 Linnatranspordi digiteerimine 40 % 0 %

077 Alternatiivkütuste taristu 100 % 40 %

078 Mitmeliigiline transport (TEN-T) 40 % 40 %

079 Mitmeliigiline transport (v.a linnatransport) 40 % 40 %

080 Meresadamad (TEN-T) 40 % 0 %

081 Muud meresadamad 40 % 0 %

082 Siseveeteed ja -sadamad (TEN-T) 40 % 0 %

083 Siseveeteed ja -sadamad (piirkondlikud ja kohalikud) 40 % 0 %

084 Transpordi digiteerimine: muud transpordiliigid 40 % 0 %

Muudatusettepanek
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Poliitikaeesmärk 3: Paremini ühendatud Euroopa liikuvuse ja piirkondlike IKT-ühenduste 
tõhustamise kaudu

051
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (sh tuum- ja 
tagasiühenduse võrk)

100 % 0 %

052
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse korterelamute teenuse 
osutamise kohas asuva jaotuspunktini paigaldatud kiudoptikaga)

100 % 0 %

053

IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse elumajade või 
äripindade teenuse osutamise kohas asuva jaotuspunktini paigaldatud 
kiudoptikaga) 

100 % 0 %

054
IKT: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrk (juurdepääs/kliendiliin 
samaväärne võrgu jõudlusega, mis saavutatakse täiustatud traadita 
andmeside tugijaamani paigaldatud kiudoptikaga) 

100 % 0 %

055
IKT: Muud liiki IKT-taristu (sealhulgas suuremahulised 
arvutisüsteemid/-seadmed, andmekeskused, sensorid ja muud traadita 
seadmed)

100 % 0 %

056 Uued kiirteed, sillad ja maanteed – TEN-T põhivõrk 50 % 0 %

057 Uued kiirteed, sillad ja maanteed – TEN-T üldvõrk 50 % 0 %

058 Uued kõrvalmaanteede ühendused TEN-T teedevõrgu ja -sõlmedega 50 % 0 %

059 Muud uued riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud juurdepääsuteed 0 % 0 %

059 a
Olemasolevate sildade ja tunnelite kontrollimine ja ajakohastamine 
ohutuse nimel

0 % 0 %

060 Taastatud või täiustatud kiirteed, sillad ja maanteed – TEN-T põhivõrk 0 % 0 %

061 Taastatud või täiustatud kiirteed, sillad ja maanteed – TEN-T üldvõrk 0 % 0 %

062
Muud taastatud või täiustatud teed (kiirteed, riiklikud, piirkondlikud või 
kohalikud teed)

0 % 0 %

063 Transpordi digiteerimine: maantee 100 % 0 %

064 Uued raudteed – TEN-T põhivõrk 100 % 40 %

065 Uued raudteed – TEN-T üldvõrk 100 % 40 %

066 Muud uued raudteed 100 % 40 %

067 Taastatud või täiustatud raudteed – TEN-T põhivõrk 100 % 40 %

068 Taastatud või täiustatud raudteed – TEN-T üldvõrk 100 % 40 %

068 a
Mahajäetud või lammutatud piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste 
(puuduvad ühendused) taastamine

0 % 0 %

069 Muud taastatud või täiustatud raudteed 100 % 40 %

069 a Taastatud või täiustatud lennujaamad

069 b Olemasolevate raudteesildade ja -tunnelite kontrollimine ja 0 % 0 %
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ajakohastamine ohutuse nimel 

070 Transpordi digiteerimine: raudtee 100 % 0 %

071 Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Jõgede infosüsteem (RIS)

072 Raudteeveerem 40 % 40 %

073 Puhta linnatranspordi taristu 100 % 40 %

074 Puhta linnatranspordi veerem 100 % 40 %

075 Jalgratta- ja jalakäijate taristu 100 %
100 
%

076 Linnatranspordi digiteerimine 100 %
100
%

077 Alternatiivkütuste taristu 100 %
100 
%

078 Mitmeliigiline transport (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Mitmeliigiline transport (v.a linnatransport) 100 %
100 
%

079 a
Maapiirkondade ühistranspordiga ühendatud ühised 
liikuvussüsteemid (SMARTAs)

0 % 0 %

080 Meresadamad (TEN-T) 40 % 0 %

081 Muud meresadamad 40 % 0 %

081 a Piiriülene lähimerevedu meremagistraalidel 0 % 0 %

082 Siseveeteed ja -sadamad (TEN-T) 40 % 0 %

083 Siseveeteed ja -sadamad (piirkondlikud ja kohalikud) 40 % 0 %

084 Transpordi digiteerimine: muud transpordiliigid 100 %
100 
%

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – veerg 2 – rida 4

Komisjoni ettepanek

2.
Keskkonnahoi

dlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa 
puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, 
roheliste ja siniste 

ERF ja 
Ühtekuuluvusfond: 
2.4 Kliimamuutustega 
kohanemise, riskide 
ennetamise ja 
katastroofidele 
vastupanu võime 

Tõhus katastroofiohu 
juhtimise raamistik

On olemas kehtivate 
kliimamuutustega 
kohanemise 
strateegiatega 
kooskõlas olev riiklik 
või piirkondlik 
katastroofiohu 
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investeeringute, 
ringmajanduse, 
kliimamuutustega 
kohanemise ning 
riskiennetuse ja -
juhtimise kaudu

soodustamine juhtimise kava ja see
sisaldab järgmist.

1. Kooskõlas 
otsuse nr 
1313/2013/EL artikli 6 
punkti a sätetega 
hinnatud põhiriskide 
kirjeldus, milles on 
kajastatud 
päevakajalisi ja 
pikaajalisi (25–35 
aastat) ohtusid. 
Kliimaga seotud 
riskide puhul rajaneb 
hinnang 
kliimamuutuste 
prognoosidel ja 
stsenaariumidel.

2. Tuvastatud 
põhiriskidega 
tegelemiseks võetud 
katastroofiennetuse, 
katastroofiks 
valmisoleku ja 
katastroofile 
reageerimise 
meetmete kirjeldus. 
Meetmed seatakse 
tähtsuse järjekorda 
vastavalt riskidele ja 
nende majanduslikule 
mõjule, 
reageerimissuutlikkus
e puudujääkidele, 
tulemuslikkusele ja 
tõhususele, võttes 
arvesse võimalikke 
alternatiive.

3. Teave 
ennetuse, valmisoleku 
ja reageerimisega 
seotud tegevus- ja 
hoolduskulude 
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katmiseks 
kättesaadavate 
eelarve- ja 
rahastamisvahendite ja 
mehhanismide kohta.

__________________

1 Nagu on hinnatud otsuse nr 1313/2013/EL artikli 6 punktis c nõutud 
riskijuhtimissuutlikkuse hinnangus.

Muudatusettepanek

2.
Keskkonnahoi

dlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa 
puhtale energeetikale 
õiglase ülemineku, 
roheliste ja siniste 
investeeringute, 
ringmajanduse, 
kliimamuutustega 
kohanemise ning 
riskiennetuse ja -
juhtimise kaudu

ERF ja 
Ühtekuuluvusfond: 
2.4 Kliima- ja 
struktuuriliste 
muutustega 
kohanemise, riskide 
ennetamise ja 
katastroofidele 
vastupanu edendamine

Tõhus katastroofiohu 
juhtimise raamistik

On olemas kehtivate 
kliimamuutustega 
kohanemise 
strateegiatega 
kooskõlas olev riiklik 
või piirkondlik 
katastroofiohu 
juhtimise kava ja see 
sisaldab järgmist.

1. Kooskõlas 
otsuse nr 
1313/2013/EL artikli 6 
punkti a sätetega 
hinnatud põhiriskide 
kirjeldus, milles on 
kajastatud 
päevakajalisi ja 
pikaajalisi (25–35 
aastat) ohtusid. 
Kliimaga seotud 
riskide puhul rajaneb 
hinnang 
kliimamuutuste 
prognoosidel ja 
stsenaariumidel.

2. Tuvastatud 
põhiriskidega 
tegelemiseks võetud 
katastroofiennetuse, 
katastroofiks 
valmisoleku ja 
katastroofile 
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reageerimise 
meetmete kirjeldus. 
Meetmed seatakse 
tähtsuse järjekorda 
vastavalt riskidele ja 
nende majanduslikule 
mõjule, 
reageerimissuutlikkus
e puudujääkidele, 
tulemuslikkusele ja 
tõhususele, võttes 
arvesse võimalikke 
alternatiive.

3. Teave 
ennetuse, valmisoleku 
ja reageerimisega 
seotud tegevus- ja 
hoolduskulude 
katmiseks 
kättesaadavate 
eelarve- ja 
rahastamisvahendite ja 
mehhanismide kohta.

__________________

1 Nagu on hinnatud otsuse nr 1313/2013/EL artikli 6 punktis c nõutud 
riskijuhtimissuutlikkuse hinnangus.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – veerg 3 – rida 2

Komisjoni ettepanek

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

ERF ja 
Ühtekuuluvusfond:

Laiahaardeline 
transpordiplaneerimin
e asjakohasel tasandil

Olemas on 
olemasolevate ja 
kavandatud taristute 
mitmeliigilise 
transpordi kaardistus 
2030. aastani, mis:

3,2 Säästva, 
kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise, 
intelligentse, turvalise 
ja mitmeliigilise 
üleeuroopalise 
transpordivõrgu 

1. sisaldab 
kavandatud 
investeeringute 
majanduslikku 
põhjendust, mida 
toetab usaldusväärne 
nõudluse analüüs ja 
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(TEN-T) edendamine liikluse 
modelleerimine ja 
milles tuleks arvesse 
võtta raudteesektori 
liberaliseerimise 
eeldatavat mõju;

2. kajastab 
õhukvaliteedi kavasid, 
võttes eelkõige 
arvesse riikide CO2-
heite vähendamise 
kavasid;

3. hõlmab 
investeeringuid 
määruses (EL) nr 
1316/2013 
määratletud TEN-T 
põhivõrgukoridoridess
e kooskõlas 
asjakohaste TEN-T-
töökavadega;

4. tagab 
väljaspool TEN-T 
põhivõrke tehtavate 
investeeringute puhul 
vastastikuse 
täiendavuse, pakkudes 
piirkondadele ja 
kohalikele 
kogukondadele 
piisavat ühendatust 
TEN-T põhivõrkude ja 
selle 
transpordisõlmedega;

5. tagab vähemalt 
Euroopa arenduskava 
hõlmava 3. 
lähtestsenaariumile 
vastava ERTMSi 
kasutuselevõtu kaudu 
raudteevõrgu 
koostalitlusvõime;

6. edendab 
mitmeliigilist 
transporti, selgitades 
välja mitmeliigiliste 
või ümberlaadimisega 
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kaubavedude ning 
reisijate terminalide ja 
aktiivsete 
liiklusvormide 
vajaduse;

7. sisaldab 
meetmeid, mille 
eesmärk on kooskõlas 
asjakohaste riiklike 
poliitikaraamistikega 
edendada 
alternatiivsete kütuste 
kasutuselevõttu;

8. sisaldab 
olemasolevate riiklike 
liiklusohutuse 
strateegiatega 
kooskõlas olevat 
liiklusohutuse riskide 
hinnangut koos 
kahjustatud teede ja 
teelõikude 
kaardistusega 
vastavate 
investeeringute 
tähtsuse järjekorraga;

9. pakub teavet 
kavandatud 
investeeringutele 
vastavate eelarve- ja 
rahastamisvahendite 
kohta, mis peavad 
katma olemasoleva ja 
kavandatud taristu 
tegevus- ja 
hoolduskulud.

Muudatusettepanek

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

ERF ja 
Ühtekuuluvusf
ond:

Laiahaardeline 
transpordiplan
eerimine 
asjakohasel 
tasandil

Olemas on olemasolevate ja kavandatud 
taristute mitmeliigilise transpordi kaardistus 
2030. aastani, mis:
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3,2 -1 a. nõuab sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse tagamist ning 
suuremal määral TEN-T võrgu puuduvate 
ühenduste väljaehitamist ja kitsaskohtade 
kõrvaldamist, mis tähendab ka 
investeeringuid nn kõvasse taristusse;

1. sisaldab kavandatud investeeringute 
majanduslikku põhjendust, mida toetab 
usaldusväärne nõudluse analüüs ja liikluse 
modelleerimine ja milles tuleks arvesse võtta 
raudteesektori liberaliseerimise eeldatavat 
mõju;

2. kajastab õhukvaliteedi kavasid, võttes 
eelkõige arvesse transpordisektori heite 
vähendamise riiklikke strateegiaid;

3. hõlmab investeeringuid määruses 
(EL) nr 1316/2013 määratletud TEN-T 
põhivõrgukoridoridesse kooskõlas 
asjakohaste TEN-T-töökavadega ning 
eelnevalt kindlaks määratud 
üldvõrgulõikudesse;

4. tagab väljaspool TEN-T põhivõrke 
tehtavate investeeringute puhul vastastikuse 
täiendavuse, pakkudes linnade võrgustikele,
piirkondadele ja kohalikele kogukondadele 
piisavat ühendatust TEN-T põhivõrkude ja 
selle transpordisõlmedega;

5. tagab vähemalt Euroopa arenduskava 
hõlmava 3. lähtestsenaariumile vastava 
ERTMSi kasutuselevõtu kaudu raudteevõrgu 
koostalitlusvõime;

6. edendab mitmeliigilist transporti, 
selgitades välja mitmeliigiliste või 
ümberlaadimisega kaubavedude ning reisijate 
terminalide ja aktiivsete liiklusvormide 
vajaduse;

7. sisaldab meetmeid, mille eesmärk on 
kooskõlas asjakohaste riiklike 
poliitikaraamistikega edendada alternatiivsete 
kütuste kasutuselevõttu;

8. sisaldab olemasolevate riiklike 
liiklusohutuse strateegiatega kooskõlas olevat 
liiklusohutuse riskide hinnangut koos 
kahjustatud teede ja teelõikude kaardistusega 
vastavate investeeringute tähtsuse 
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järjekorraga;

9 a. edendab jätkusuutlikke piirkondlikke 
ja piiriüleseid turismialgatusi, millest 
võidavad nii turistid kui ka elanikud, näiteks 
ühendades EuroVelo võrgustiku Euroopa 
raudteevõrgustikuga TRAN.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
XXII lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui see on kohaldatav, lisatakse 
summale, mille NUTS 2. tasandi piirkond 
on saanud vastavalt punktile 5, veel 
summa, mis saadakse 400 euro suuruse 
lisamakse eraldamisega iga elaniku kohta 
aastas, lähtudes piirkonna elanike 
osakaalust rändesaldos, mis hõlmab 
liikmesriiki alates 1. jaanuarist 2013 
väljastpoolt ELi saabunud isikuid.

6. Kui see on kohaldatav, lisatakse 
summale, mille NUTS 2. tasandi piirkond 
on saanud vastavalt punktile 5, veel 
summa, mis saadakse 1000 euro suuruse 
lisamakse eraldamisega iga elaniku kohta 
aastas, lähtudes piirkonna elanike 
osakaalust rändesaldos, mis hõlmab 
liikmesriiki alates 1. jaanuarist 2013 
väljastpoolt ELi saabunud isikuid.

Selgitus

Eduka piirkondliku arengu jaoks on rändeteema kõrval väga tähtis ka lõimimise teema.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
XXII lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Punkti 5 kohaselt NUTS 2. tasandi 
söekaevanduspiirkondade tarbeks saadud 
summale lisatakse 500 eurot iga töökoha 
kohta, mis on kaotatud või ümber 
kujundatud struktuurimuutuste 
tulemusena, mille eesmärk on saavutada 
CO2-vaba energiavarustus.
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Selgitus

Söekaevandamise vähenemine ja üleminek alternatiivsetele energiaallikatele, mida Euroopa 
kliimamuutuste poliitika raames osaliselt nõutakse, tekitab suuri probleeme teatavates 
piirkondades, kus on seni sütt kaevandatud. Söekaevanduspiirkondade puhul on 
söekaevandamise järkjärguline lõpetamine majanduslikult koormav ja kujutab endast ohtu 
töökohtadele. Seda struktuurimuutust tuleb leevendada, toetada ja tööhõive seisukohalt 
vastuvõetavaks teha.
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