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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus sätestatakse tulevase 2014.–2020. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika põhijooned. Ettepaneku esimeses osas esitatakse palju ühiseid 
õigusnorme, millega reguleeritakse kõiki ühise strateegilise raamistiku alla kuuluvaid 
struktuurivahendeid. 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond (EMKF) püüdlevad järgmisel programmitöö perioodil üksteist täiendavate 
poliitiliste eesmärkide poole, mis on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegias esitatud 
eesmärkidega.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondil palutakse samuti peagi anda oma panus 
Euroopa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia elluviimisse ning täiendada 
ühise põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika ja kalanduspoliitika muid vahendeid.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt uue lähenemise üle, mille eesmärk on tugevdada 
strateegilist integreeritud programmide koostamist ja viia see kooskõlla Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga. Arvamuse koostaja usub siiski, et õigusaktis tuleks teha mõned muudatused, et 
määrata selgelt kindlaks prioriteedid ja rakendusasutused ning eemaldada kõik, mis võib 
põhjustada valesti tõlgendamist ning vähendada kogu ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkust.

Järgnevalt on lühidalt esitatud peamised arvamuse koostaja soovitatud muudatused komisjoni 
ettepanekusse võtta vastu määrus.

1. Temaatiline kontsentreerumine

Uuel struktuurse programmitöö perioodil saab ühtekuuluvuspoliitikast peamine 
investeerimisvahend, millega toetada Euroopa 2020. aasta strateegias seatud ELi prioriteete. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt temaatilise kontsentreerumise põhimõtte üle, mida 
kasutatakse Euroopa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia peamiste 
eesmärkide puhul. Samas kardab arvamuse koostaja, et paindlikkuse puudumine eesmärkide 
valikul võib seada ohtu ühtekuuluvuspoliitikale omase alt üles lähenemisviisi, mis võimaldab 
kohandada poliitikat üksikute piirkondade vajadustele. Nimelt on piirkonnad arengu tegelikud 
edendajad, kuna nad tunnevad paremini kohalikke kogukondi ja nende vajadusi. 

2. Mitmetasandiline valitsemine

Ettepanekus võtta vastu määrus tuuakse uue vahendina sisse partnerlusleping, milles muu 
hulgas sätestatakse liikmesriikide strateegia, prioriteedid ja juhised ühise strateegilise 
raamistiku vahendite tulemuslikuks ja tõhusaks kasutamiseks. Partnerluslepingu koostab 
liikmesriik koos ettepaneku artiklis 5 loetletud partneritega.
Arvamuse koostaja on seisukohal, et kohalike ja piirkondlike partnerite partnerluslepingu 
koostamisse kaasamise osas ei vasta komisjoni pakutud valitsemissüsteem subsidiaarsuse 
põhimõttele.
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Lisaks on asutustele, kellele ühtekuuluvuspoliitika on peamiselt suunatud, ja nendele, kes 
poliitikat peamiselt täide viivad, st liikmesriikide kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele, 
antud sama roll kui majandus- ja sotsiaalpartneritele ning kodanikuühendustele. Teisisõnu 
käsitletakse neid võrdsetena, mis ei ole vastavuses juhtimisalase vastutusega, mis kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel on ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. 

Neid asjaolusid arvestades nõuab arvamuse koostaja kohalike ja eelkõige piirkondlike 
ametiasutuste suuremat kaasamist. 

3. Makromajanduslikud tingimused

Oma ettepanekus näeb komisjon ette makromajanduslike ja eelarvetingimuste rangemaks 
muutmise, millega seatakse vahendite osalise või täieliku väljamaksmise eeltingimuseks 
lõpuks ka vastavus stabiilsuse ja kasvu pakti uutele rakendusmeetmetele.

Arvamuse koostaja on täielikult selle sätte vastu ja seega soovitab selle välja jätta. On oht, et 
makromajanduslikud tingimused lükkavad vastutuse makromajanduse juhtimise meetmetes 
sätestatud tingimuste täitmata jätmise eest kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele, kuigi 
tegelikult lasub vastutus liikmesriikidel endil. 

4. Tulemusreserv

Komisjoni ettepanekus nähakse ette igas liikmesriigis tulemusreservi loomine, mille suurus 
on 5% liikmesriigile eraldatud koguvahenditest ja mis tuleb külmutada kogu programmitöö 
perioodiks, kuni komisjon viib 2019. aastal läbi tulemuslikkuse hindamise. 

Arvamuse koostaja on selle sätte vastu, kuna ta kardab, et sellise mehhanismi tulemusel 
võivad liikmesriigid seada väga tagasihoidlikud ja kergesti saavutatavad eesmärgid, et saada 
lisarahastamist. 

5. Ühine strateegiline raamistik

Fondide koordineerimise mehhanismid ning Euroopa Liidu üldised eesmärgid ja sihid seoses 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga on sätestatud ühises strateegilises 
raamistikus. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb kõnealune oluline strateegiline dokument 
vastu võtta delegeeritud õigusaktiga. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et soovitatud ühise strateegilise raamistiku õiguslik vorm ei 
ole asjakohane. Delegeeritud õigusaktide abil annab seadusandja komisjonile õiguse võtta 
vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad 
seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. 

Arvamuse koostaja nõuab seetõttu, et ühine strateegiline raamistik võetaks vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja lisataks määrusele eraldi lisana. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma käesoleva määruse I a lisas 
sätestatud ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel, võttes arvesse 
territoriaalsuse ja mitmetasandilise 
valitsemise põhimõtet ning ELTLi artiklis 
349 osutatud äärepoolseimate piirkondade 
tunnustatud erilisi iseärasusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peab iga liikmesriik valmistama koostöös 
oma partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, millel on tihe seos 
ÜSRi fondide rakendamisega ja mis 
avaldavad sellele otsest mõju, tagamaks, et 
liidu toetuse tulemuslikuks kasutamiseks 
oleksid olemas vajalikud raamtingimused.
Seda, kas need eeltingimused on täidetud, 
peaks hindama komisjon 
partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames. Juhtudel, kui 
eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi.
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programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb soovitusest jätta välja artiklid 18 ja 20.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et 
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et 
lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist. 
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi. 
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 

välja jäetud



PE483.804v02-00 8/33 AD\901582ET.doc

ET

kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb soovitusest jätta välja artikkel 21.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et parandada iga programmi kvaliteeti 
ja väljatöötamist ning kontrollida, kas 
eesmärke ja sihte on võimalik saavutada,
on vaja läbi viia iga programmi 
eelhindamine.

(33) Et parandada iga programmi kvaliteeti 
ja väljatöötamist ning kontrollida, kas 
eesmärke ja sihte on võimalik saavutada
ning kas need ühtivad programmiliste 
eesmärkide ja rahaliste eraldistega, tuleks
läbi viia iga programmi eelhindamine, mis 
tugineb varasematele kogemustele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale,
peaks põhimõtteliselt kehtima reegel, et
fondide vahendeid ei saa erinevate 
piirkondade vahel üle kanda, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud olukordades, 
mis on seotud ühe või mitme temaatilise 
eesmärgi saavutamisega, ning mitte 
rohkem kui 30% ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks
teostada ainult üks audiitorkontroll, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 200 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
määruse teatavaid vähem olulisi sätteid, 
tuleks komisjonile delegeerida volitused 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu õigusakte seoses käitumisjuhisega, 
mis käsitleb eesmärke ja kriteeriumeid 
partnerluse rakendamise toetamiseks, ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisega,
kasvu ja konkurentsivõime reservi 
jaotamise täiendavate eeskirjadega, 
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, kulude 
abikõlblikkus, meetmete liigid, mida ei 
toetata, kombineeritud toetus, varade 
ülekandmine ja haldus, maksetaotlused ja 
iga-aastaste osamaksete kapitaliseerimine), 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
liikmesriikide kohustustega seoses 
eeskirjade rikkumisest teatamise 
menetlusega ja põhjendamatult makstud
summade tagasinõudmisega, juhtkonna 
kinnitava avalduse mudeliga juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta, riiklike 
auditite tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega, 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega, 
lisade muutmise ja konkreetsete 
meetmetega, mis on vajalikud, et 
lihtsustada üleminekut määruselt (EÜ) nr 
1083/2006. Komisjonil peaksid olema ka 
volitused muuta I ja IV lisa, juhuks kui 
edaspidi tekib kohandamisvajadus. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriumeid partnerluse rakendamise 
toetamiseks, kasvu ja konkurentsivõime 
reservi jaotamise täiendavate eeskirjadega, 
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, kulude 
abikõlblikkus, meetmete liigid, mida ei 
toetata, kombineeritud toetus, varade 
ülekandmine ja haldus, maksetaotlused ja 
iga-aastaste osamaksete kapitaliseerimine), 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
liikmesriikide kohustustega seoses 
eeskirjade rikkumisest teatamise 
menetlusega ja põhjendamatult makstud 
summade tagasinõudmisega, juhtkonna 
kinnitava avalduse mudeliga juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi toimimise kohta, riiklike 
auditite tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega, 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega, 
lisade muutmise ja konkreetsete 
meetmetega, mis on vajalikud, et 
lihtsustada üleminekut määruselt (EÜ) nr 
1083/2006. Komisjonil peaksid olema ka 
volitused muuta I ja IV lisa, juhuks kui 
edaspidi tekib kohandamisvajadus. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Muudatusettepanek 11



AD\901582ET.doc 11/33 PE483.804v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused; 
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis
loovad sünergiat ning täiendavad riiklikke, 
piirkondlikke ja kohaliku tasandi 
meetmeid, et viia ellu liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, võttes arvesse koondsuuniseid, 
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aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

riiki käsitlevaid soovitusi aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 kohaselt ning vastavaid 
nõukogu soovitusi, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ÜSRi fondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

3. ÜSRi fondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise ÜSRi fondide vahel ning 
liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas nendega, mis 
kuuluvad liidu välistegevuse raamistikku.

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise ÜSRi fondide vahel ning 
liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas nendega, mis 
kuuluvad liidu välistegevuse raamistikku, 
ning tagavad poliitikavaldkondade 
arengusidususe kooskõlas ELTLi 
artikliga 208.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad 
liikmesriigid ning piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused partnerlussuhte 
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järgmiste partneritega:
(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused; 

(a) muud avalik-õiguslikud asutused; 

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; ning (b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; ning
(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid,
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad partnerluses osalema liikmesriikidega 
võrdsel alusel.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid ning 
muud organid, nagu sotsiaalset kaasatust 
edendavad valitsusvälised 
organisatsioonid ning kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkonnas tegutsevad 
organisatsioonid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik või kohaliku 
võimutasandi pädev asutus kaasab 
partnerlusse need institutsioonid, 
organisatsioonid ja rühmad, mis võivad 
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mõjutada programmide rakendamist või 
mida võib mõjutada programmide 
rakendamine. Erilist tähelepanu 
pööratakse rühmadele, keda programmid 
võivad mõjutada, kuid kellel on ise 
keeruline programme mõjutada, eelkõige 
kõige kaitsetumad ja 
marginaliseerunumad rühmad.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja
eduaruannetesse ning programmide
ettevalmistusse, rakendamisse,
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid ning 
kohaliku võimutasandi pädevad asutused
partnerid, kes esindavad liikmesriikide 
erinevaid territoriaalseid tasandeid,
partnerluslepingute ja eduaruannete 
ettevalmistuse igasse etappi ning 
programmide ettevalmistuse, rakendamise,
järelevalve ja hindamise igasse etappi.
Partnerid osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et partnereid 
toetatakse suutlikkuse suurendamisel, et 
nad saaksid partnerluses ja avaliku 
konsultatsiooni protsessis tulemuslikult 
osaleda.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu
artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia
integreeritud säästva arengu raames ning 
seejuures peab liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud
ELTLi artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, 
et saastaja maksab, ning vältides tulevasi 
väliskulusid Euroopa ühiskonna jaoks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Jätkusuutlikkus 
tagatakse ka töökohtade säilitamise ja 
loomise osas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe (6) keskkonna ja kultuuripärandi kaitse 
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edendamine; ning ressursitõhususe edendamine;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teematiliste eesmärkide konkreetse 
analüüsi järel põhjendab iga liikmesriik 
igale meetmele eraldatava toetuse 
iseloomu ja ulatust. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut,
muudab ühine strateegiline raamistik liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide eesmärgid ja 
sihid ÜSRi fondide kesksetes meetmeteks.

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut, aitab I 
a lisas sätestatud ühine strateegiline 
raamistik koordineerida ÜSRi fonde, et 
saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu prioriteetide 
eesmärgid ja sihid.

Selgitus

Horisontaalne muudatus. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral muudetakse kogu tekstis 
viited ühisele strateegilisele raamistikule viideteks uuele lisale. 

Ühine strateegiline raamistik hõlmatakse alusakti.  
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 alusel vastu delegeeritud akte ühise 
strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

Ühine strateegiline raamistik on 
sätestatud I a lisas.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise strateegilise 
raamistiku läbi ning võtab vajaduse korral 
artikli 142 alusel delegeeritud aktiga vastu 
muudetud raamistiku.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon I a lisas 
sätestatud ühise strateegilise raamistiku 
läbi ning vajaduse korral muudab seda
artikli 142 kohase delegeeritud aktiga.

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Selgitus

Horisontaalne muudatus. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral muudetakse kogu tekstis 
viited ühisele strateegilisele raamistikule viideteks uuele lisale. 

Ühine strateegiline raamistik hõlmatakse alusakti. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

1. Iga liikmesriik valmistab kokkuleppel 
kohalike ja piirkondlike ametiasutustega
ette partnerluslepingu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.
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Selgitus

Kuna kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused rahastavad ja juhivad ühtekuuluvuspoliitikat, 
peaks neil olema oluline osa selle väljatöötamisel, selle üle läbirääkimiste pidamisel ning 
selle rakendamisel ja muutmisel. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikides, kus siseriikliku 
õiguse või teatavate haldusnormide alusel 
toimivad kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused rakenduskavade 
haldajatena, osalevad need kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused täielikult ka 
partnerluslepingu koostamises.

Selgitus

Kuna kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused rahastavad ja juhivad ühtekuuluvuspoliitikat, 
peaks neil olema oluline osa selle väljatöötamisel, selle üle läbirääkimiste pidamisel ning 
selle rakendamisel ja muutmisel. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu 
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile viie kuu 
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

Selgitus

Arvestades nõutava teabe hulka ja täpsust ning asjaolu, et programmid tuleb esitada samal
ajal kui partnerlusleping (vastavalt artikli 23 lõikele 3) ning et vaja on tulemuslikku ja 
aktiivset partnerlust, on tähtaja pikendamine vältimatu. 

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Enne partnerluslepingu komisjonile 
esitamist korraldatakse partnerluslepingu 
küsimuses avalik konsultatsioon.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta kooskõlas ÜSRi 
fonde käsitlevates erieeskirjades 
sätestatud prioriteetidega, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

Selgitus

Partnerluslepingutes sätestatud prioriteedid ei tohi olla ülemuslikud ÜSRi iga fondi 
käsitlevate seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud eeskirjade suhtes.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema 
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga 
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste
aladega piirkondade, demograafiliste 
probleemide ees seisvate piirkondade või 
kõige suurema diskrimineerimis- või
tõrjutusriskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, 
sealhulgas soovituslikud rahalised 
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eraldised ÜSRi fondidele;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni tehtud 
märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Partnerlusleping ei jõustu enne 1. 
jaanuari 2014.

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni tehtud 
märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Partnerlusleping ei jõustu enne 1. 
jaanuari 2014. Oma otsuses viitab 
komisjon nende kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste tegelikule kaasamisele, kes 
peavad allkirjastama partnerluslepingu 
vastavalt iga liikmesriigi 
institutsioonilisele süsteemile.

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad partnerluses osalema liikmesriikidega 
võrdsel alusel.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral võib komisjon võtta 
rakendusaktidega vastu otsuse, mille 
kohaselt liikmesriigid võivad hakata 
rakendama teatavaid ÜSRi programme 
enne partnerluslepingu heakskiitmist. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Selgitus

Erijuhtudel peaks komisjonil olema võimalik lubada osaliselt rakendada teatavaid fonde, 
isegi kui kõik partnerluslepingu heakskiitmise tingimused ei ole täidetud.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik rakendab ühte 
konkreetset fondi rohkem kui ühe 
programmi kaudu, võidakse 
partnerluslepingut kohandada pärast 
seda, kui selle liikmesriigi viimane 
programm on heaks kiidetud.

Selgitus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames rakendavad föderatiivsed liikmesriigid 
ühe riikliku programmi asemel tavaliselt mitut piirkondlikku programmi. On asjakohane 
kehtestada föderaalsete liikmesriikide jaoks partnerluslepingu kohandamiseks lihtsustatud 
menetlus. Vastasel korral võiks ühe piirkondliku programmi muutmine komisjoni märkuste 
alusel kaasa tuua vajaduse muuta partnerluslepingut artikli 15 lõikes 3 kirjeldatud 
halduslikult koormava menetluse kaudu.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
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ja piirkondlikke vajadusi. ja piirkondlikke vajadusi ning 
subsidiaarsuse ja mitmetasandilise 
valitsemise põhimõtet.

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad partnerluses osalema liikmesriikidega 
võrdsel alusel.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.
Nimetatud eeltingimused peavad olema 
tingimata otseselt seotud ÜSRi fondi 
tegeliku rakendamisega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Tulemusreserv

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele. 

Selgitus

Muudatusettepanekuga jäetakse välja tulemusreserv, mis annaks programmile vähe 
lisaväärtust, kuid mille rakendamine oleks samas väga koormav. 
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Tulemusreservi eraldamine

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi 
prioriteet ei ole täitnud oma 2016. aastaks 
määratud vahe-eesmärke, teeb komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovitusi.
2. aasta tulemuslikkuse analüüsi põhjal 
võtab komisjon rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles määratakse iga ÜSRi fondi 
ja liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma 
vahe-eesmärgid. Liikmesriik teeb 
ettepaneku tulemusreservi eraldamise 
kohta kõnealuses komisjoni otsuses 
sätestatud programmidele ja 
prioriteetidele. Komisjon kiidab heaks 
asjaomaste programmide muudatused 
kooskõlas artikliga 26. Kui liikmesriik ei 
esita teavet kooskõlas artikli 46 
lõigetega 2 ja 3, siis tulemusreservi 
vastavatele programmidele või 
prioriteetidele ei eraldata. 
3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob 
esile tõendeid selle kohta, et prioriteet ei 
ole saavutanud rakenduskavas määratud 
vahe-eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.
4. Kui komisjon teeb programmi 
rakendamise lõpparuannet kontrollides 
kindlaks olulise vajakajäämise 
tulemusraamistikus sätestatud eesmärkide 
saavutamisel, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korra kohaselt rakendada prioriteetide 
suhtes finantskorrektsioone. Komisjonile 
antakse volitus võtta vastu artikli 142 
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kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid ja metoodika.
5. Lõiget 2 ei kohaldata Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi alla 
kuuluvate programmide ning EMKFi 
määruse V jaotise suhtes.

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb soovitusest jätta välja artikkel 18.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel jäetakse välja.

Selgitus

Viiteid makromajanduslikele tingimustele tuleks kohandada kogu tekstis.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igas programmis määratakse kindlaks 
prioriteedid, milles sätestatakse 
konkreetsed eesmärgid, ÜSRi fondidest
saadavad rahalised assigneeringud ja 
vastav riiklik kaasfinantseerimine.

2. Igas programmis määratakse kindlaks 
prioriteedid, milles sätestatakse 
konkreetsed eesmärgid, ühest või mitmest 
artiklis 1 osutatud ÜSRi fondist saadavad 
rahalised assigneeringud ja vastav riiklik 
kaasfinantseerimine. Kui programmi 
rahastatakse rohkem kui ühest fondist, 
võib kindlaks määrata juhtfondi; sel juhul 
rahastatakse jooksvaid kulusid juhtfondist 
ning kohaldatakse juhtfondi 
finantshalduseeskirju.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toimingute mõjuga keskkonnale ja 
kliimamuutusele seotud näitajad.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.
Artiklis 5 osutatud partnerid on nimetatud 
komisjonis nõuetekohaselt esindatud. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, juhul kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.

Selgitus
Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada järjepidevus eelmiste programmitöö perioodidega 
ja see põhineb vajadusel hoida ära edasine avaliku sektori asutuste eelarve vähendamine; 
kuna asutuste aruandlus ei sisalda käibemaksu, võivad nad pidurdada tehingute teostamist ja 
vähendada selle poliitika tulemuslikkust, mida nad peaksid toetama.
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Ettepanekus korratakse lisaks muudatusettepanekut, mille põllumajanduskomisjon vastu võttis 
ja mis käsitles ettepanekut muuta määrust (EÜ) nr 1698/2005 ning ootab lõplikku 
vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb soovitusest jätta välja artikkel 18.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

välja jäetud

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25%
struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.
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kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 2 
500 000 000 eurot.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille 
iga liikmesriik peab oma kogu perioodi 
struktuurifondide eraldistest üle kandma. 
Struktuurifondide eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.
Esimeses lõigus osutatud 
struktuurifondide toetustele vastavad iga-
aastased assigneeringud tuleb kirjendada 
[puudust kannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastu] asjakohastele 
eelarveridadele alates 2014. aasta eelarve 
menetlemisest.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud

Muudatusettepanek 49
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole üldjuhul nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
2 % piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
30% piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise

2. ERFist ja ESFist võib rahastada osa 
toimingust, mille kulud vastavad mõne 
teise fondi suhtes kehtivate abikõlblikkuse 
eeskirjade kohaselt sellest teisest fondist 
abi saamise tingimustele, tingimusel, et 
need kulud on vajalikud toimingu 
nõuetekohaseks elluviimiseks ja sellega 
otseselt seotud; seejuures tuleb kinni 
pidada rakenduskava iga prioriteetse suuna 
puhul kehtivast liidu rahastamise 20%
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5 % ülempiirist. ülempiirist.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja neile 
juurdepääsu pakkuva ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali loomise tagamine;

(a) asjaomase liikmesriigi kõigi 
rakenduskavade kohta teavet ja neile 
juurdepääsu pakkuva ühtse veebisaidi või 
ühtse veebiportaali loomise tagamine; mis 
tahes muudatuste tegemise korral 
ajakohastatakse nimetatud veebisaiti või 
portaali operatiivselt;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga seotud 
rahastamisvõimalustest;

(b) võimalike toetusesaajate teavitamine 
rakenduskavaga seotud 
rahastamisvõimalustest, kasutades mitmeid 
juurdepääsetavaid meetodeid;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

(d) 75% liikmesriikide vähem arenenud 
piirkondade puhul, mis ei vasta punktide b 
ja c kriteeriumitele, ning kõikide 
piirkondade puhul, mida toetati aastatel 
2007–2013 lähenemiseesmärgi raames ja
mille SKP elaniku kohta oli üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st;



PE483.804v02-00 30/33 AD\901582ET.doc

ET

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 200 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa (uus) – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva raamistiku ülesanne on olla 
artikli 10 kohaselt vahendiks, mille abil 
kooskõlastada, lõimida ja tasakaalustada 
eri poliitikavaldkondade eesmärke 
konkreetses piirkondlikus kontekstis ning 
eelkõige kooskõlastada ja tasakaalustada 
investeerimisprioriteete artiklis 9 
sätestatud temaatiliste eesmärkidega, 
piiramata fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud prioriteetide ja eesmärkide 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa (uus) – 1. osa – jagu 1.2 – punkt 1.2.4
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1.2.4 ERF ja Ühtekuuluvusfond peavad 
jätkama suuremahuliste investeeringute 
tegemist liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse, et täita vee 
raamdirektiivi ja teiste asjakohaste 
direktiivide nõudeid. Kuna on olemas 
säästvaid meetmeid toetavad 
tehnoloogilised lahendused ja kuna neid 
lahendusi tekib juurde, peab ERF 
jätkama teadustöö toetamist selles 
valdkonnas. Sellise toetuse eesmärk peab 
olema täiendada programmiga „Horisont 
2020” hõlmatud meetmeid. Bioloogilise 
mitmekesisuse alastele meetmele võib 
vahendeid eraldada ka Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist. 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi võib kasutada ka 
toetuse andmiseks loodusvarade säästvaks 
majandamiseks, teadmussiirde ja 
innovatsiooni edendamiseks, 
põllumajanduse konkurentsivõime 
suurendamiseks ja maapiirkondade 
kaasava arengu jaoks.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
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2. Korraldusasutus tagab potentsiaalsete 
toetusesaajate teavitamise vähemalt 
järgmisest:

2. Korraldusasutus tagab, kasutades 
mitmeid juurdepääsetavaid meetodeid,
potentsiaalsete toetusesaajate teavitamise 
vähemalt järgmisest:
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V lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus)
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(d a) igast punktides a–d osutatud 
andmete muudatusest vähemalt kolm 
kuud enne nimetatud muudatuse 
jõustumist;
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