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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku üldmääruse kohta, millega kehtestatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(ÜSRi fondid) kohta ühissätted. Ettepanek koosneb kahest osast. Esimene osa puudutab kõigi 
ÜSRi fondide ühissätteid ning teine osa ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi suhtes 
kohaldatavad üldsätteid.

Arvamuse koostaja tunneb ettepaneku üle heameelt. Kõigi viie ÜSRi fondi kohta 
kehtestatavad ühtsed eeskirjad peaksid aitama tagada koostoimet, muutma projektide 
elluviimise ja kontrollimise lihtsamaks ning toetusesaajate, liikmesriikide ja komisjoni 
halduskoormuse väiksemaks.

Ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks kehtestatakse eeltingimused ja järeltingimused. 
Arvamuse koostaja on üldiselt nende ideedega nõus, kuid ta on seisukohal, et need tingimused 
ei tohi halduskoormust veelgi suuremaks muuta.

Arvamuse koostaja rõhutab, et ühissätete määrus peab olema kooskõlas finantsmäärusega, 
mille üle praegu endiselt alles arutelusid peetakse. Seadusandliku menetluse hilisemas etapis 
tuleb seetõttu tagada, et need määrused oleksid üksteisega täielikult kooskõlas.

Arvamuse koostaja on ka lihtsustamise poolt. See hõlmab eri fondide toetuskõlblikkusnõuete 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide ühtlustamist, hüvitamiseeskirjade lihtsustamist ning 
lihtsustatud kuluvariantide, näiteks ühekordsete summade ja kindlate määrade, rohkemat 
kasutamist. Ta leiab, et toetada tuleks ka nn e-ühtekuuluvust, tänu millele on toetusesaajatel 
võimalik teavet elektrooniliselt esitada.

Komisjon on teinud ettepaneku ka selle kohta, et ettevõtetele ja projektidele, millest 
loodetakse olulist rahalist tulu, antaks abi peamiselt uuenduslike rahastamisvahendite abil. 

Ettepaneku teatavate aspektide üle tuleb aga põhjalikumalt aru pidada. Need aspektid on 
järgmised.

Kavandatud makromajanduslike tingimustega seoses tuleb märkida, et parlament ei ole 
maksete peatamisel otsustusprotsessi kaasatud. Selle meetme lisandväärtus on küsitav ka 
seetõttu, et selle tagajärjel võidakse piirkondi karistada liikmesriikide tehtud vigade eest ning 
piirkondadelt, kel on raha vaja eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks, võidakse raha ära võtta. 
Seetõttu soovitab arvamuse koostaja need tingimused välja jätta.

Määruse 11 temaatilist eesmärki muudetakse ühise strateegilise raamistikuga ÜSRi fondide 
kesksetes meetmeteks. Komisjonile antakse volitused see raamistik vastu võtta delegeeritud 
õigusakti abil. Arvamuse koostaja seab delegeeritud õigusakti kasutamise kahtluse alla, sest 
see on ette nähtud ainult õigusaktide mitteoluliste üksikasjade reguleerimiseks. ÜSRi tähtsus 
on suurem ning seetõttu tuleks see vastu võtta käesoleva määruse lisana.

Arvamuse koostaja on mures selle pärast, et tulemusreservi kasutuselevõtmise tagajärjel 
võivad liikmesriigid pingutusi eesmärkide saavutamiseks vähendada, et olla kindel, et nad 
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vastavad tulemusreservi kohaldamise tingimustele. Arvamuse koostaja kardab, et selline kord 
võib programmiperioodi lõpus ajapuuduse tõttu suuri rakendusprobleeme tekitada.

Komisjon on teinud ühtlasi ettepaneku, et piirkondadele, mille SKP elaniku kohta moodustab 
aastatel 2007–2013 EL-25 keskmisest alla 75%, kuid EL-27 keskmisest üle 75%, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub kahe kolmandikuga neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest. See uus kategooria hõlmab piirkondi, mille SKP moodustab 75−90%. Arvamuse 
koostajas tekitab selline universaalne lahendus kahtlusi ja seetõttu soovitab ta kasutada 
vahendite eraldamiseks proportsionaalsemat valemit, mille kohaselt oleks 2007.−2013. 
aastaks tagatud vahendite osa seda suurem, mida väiksem on SKP elaniku kohta.

Mis eelarvesse puutub, siis on komisjon teinud artiklis 83 ettepaneku eraldada ERFile, ESFile 
ja Ühtekuuluvusfondile 2011. aasta hindades 2014.−2020. aastal kokku 336 020 492 848 
eurot. See summa jaguneks järgmiselt.

Miljonites eurodes 2011. aasta 
püsivhindades

2007.–2013. 
aasta 

finantsraamistik

Komisjoni 
ettepanek 

2014.−2020. aasta 
finantsraamistiku 

kohta

Muutus

Lähenemiseesmärgi alla 
kuuluvad piirkonnad

ERF ja ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007.−2013. aastal toimuva 
järkjärgulise lõpetamise

(lähenemine) + järkjärgulise 
alustamise (konkurentsivõime) 

piirkonnad / 
2014.−2020. aasta 

üleminekupiirkonnad
(ERF ja ESF)

25,9 38,9 +50 %

Piirkondade 
konkurentsivõime / enam 

arenenud piirkonnad 
(ERF ja ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territoriaalne koostöö
(ERF)

8,9 11,7 +31 %

Ühtekuuluvusfond 71 68,7 - 3 %
2014.−2020. aasta 
lisaassigneering 

äärepoolseimatele ja hõredalt 
asustatud piirkondadele

(ERF) 

0,9

KOKKU 354 336 -5,3 %
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Ümardamise tõttu ei pruugi arvude summa eespool esitatud assigneeringute summaga täpselt kokku langeda.

Arvamuse koostaja on mures selle pärast, et kuigi ühtekuuluvuspoliitika on ELile 
lisandväärtust andnud, on ühtekuuluvuspoliitika vahendeid 2007.−2013. aasta 
finantsraamistikuga võrreldes 2011. aasta püsivhindades kokku 18 miljardi euro võrra 
vähendatud. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et Euroopa Parlament väljendas 2013. aasta 
järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni 
resolutsioonis arvamust, et ühtekuuluvuspoliitikale 2007.−2013. aasta finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks järgmisel perioodil vähemalt säilitada.

Seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett kujutab endast vaid seadusandjale 
antud soovitust ning seda ei saa määrata kindlaks enne, kui jõutakse kokkuleppele 
ettepanekus võtta vastu määrus, millega kehtestatakse 2014.–2020. aasta finantsraamistik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
antud soovitus ning seda ei saa määrata 
kindlaks enne, kui jõutakse kokkuleppele 
ettepanekus võtta vastu määruses, millega 
kehtestatakse 2014.–2020 aasta 
finantsraamistik;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
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kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks täita 
oma olemasolevaid poliitilisi prioriteete ja 
Lissaboni lepingus sätestatud uusi 
ülesandeid ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; märgib, et isegi kui 
mitmeaastase finantsraamistiku summad 
suurenevad 2013. aastaga võrreldes 5%, 
aitaks see vaid vähesel määral kaasa ELi 
kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste 
ning liidu solidaarsuspõhimõtte 
elluviimisele; nõuab, et juhul, kui 
nõukogu ei jaga seda lähenemisviisi, 
määratleks nõukogu selgelt, millistest 
tema poliitilistest prioriteetidest ja 
projektidest võiks üldse loobuda, 
hoolimata nende tõendatud Euroopa 
lisandväärtusest;
______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 c. tuletab eelkõige meelde, et Euroopa 
Parlament rõhutab samas resolutsioonis, 
et „edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamispaketti”, ja lisab kokkuvõtteks, 
et „käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada”;
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis rõhutas Euroopa 
Parlament „ühtekuuluvuspoliitika 
Euroopa lisandväärtust, kuna see poliitika 
on olnud aastakümneid majanduskasvu 
soodustamise ja töökohtade loomise 
hästitoimiv mehhanism, sidususe, 
jätkusuutliku arengu ja ühtekuuluvuse 
loomise peamine vahend ning liidu üks 
tähtsaim, silmapaistvaim ja edukaim 
poliitikavaldkond”. Euroopa Parlament 
juhtis tähelepanu sellele, et „nüüdisaegses 
ühtekuuluvuspoliitikas tuleb viia läbi 
mitmeid struktuurireforme, eelkõige 
lihtsustamise vallas, lahendada liidu 
peamised probleemid ning edendada 
kohapeal sünergiat muude 
poliitikavaldkondade ja vahenditega”. 
Euroopa Parlament on veendunud, et 
„ELi ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma 
kogu ELi hõlmavaks poliitikaks, mis 
võimaldab kõikidele ELi piirkondadele 
ligipääsu vahenditele, kogemustele ja 
abile”. 

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
nimel” lõige 64.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Peale selle rõhutas Euroopa 
Parlament oma 8. juuni 2011. aasta 



PE488.045v02-00 8/30 AD\906170ET.doc

ET

resolutsioonis, et „edukas ja tugevdatud 
ühtekuuluvuspoliitika vajab piisavat 
rahastamispaketti, ja et sellele 
käimasoleval finantsplaneerimise 
perioodil eraldatud summad tuleks 
järgmisel perioodil vähemalt säilitada, 
eesmärgiga suurendada 
ühtekuuluvuspoliitilisi jõupingutusi ELi 
piirkondlike arenguerinevuste 
vähendamiseks”. Komisjon on teinud aga 
ettepaneku ühtekuuluvuspoliitika 
assigneeringuid, mis 2007.−2013. aastal 
olid kokku 354 miljardit eurot, 
2014.−2020. aastaks 5,3%, st 336 miljardi 
euroni (2011. aasta püsivhindades) 
vähendada.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
nimel” lõige 67.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tuletas Euroopa Parlament 
meelde, et ühtekuuluvuspoliitikal on 
suurem tähtsus seoses Lissaboni lepingu 
jõustumisega ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse kinnistamisega, oli sellega 
seoses seisukohal, et kõiki territoriaalse 
koostöö vorme (piiriülene, riikidevaheline 
ja piirkondadevaheline) tuleb tugevdada; 
toonitas, et käsitleda tuleks ka 
makropiirkondlikku koostööd ja 
strateegiaid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis tuletas Euroopa Parlament 
meelde, ELi ühtekuuluvuspoliitikal on 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 174 sätestatule oma 
missioon ja eesmärgid, mis on 
ulatuslikumad kui Euroopa 2020. aasta 
strateegia; rõhutas, et need tuleks 
säilitada järgmises programmitöö 
perioodis, võttes eelkõige arvesse liidu 
kestvat majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse lähenemise vajadust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis mõistis Euroopa 
Parlament, et vastavalt aluslepingule 
tuleb erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
piirkondadele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, nagu väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimad piirkonnad, saared, 
piiriülesed ja mäestikualad ning 
äärepoolseimad piirkonnad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 f) Oma 8. juuni 2011. aasta 
resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament 
komisjoni üles looma vahekategooria 



PE488.045v02-00 10/30 AD\906170ET.doc

ET

piirkondade jaoks, mille SKP elaniku 
kohta jääb 75% ja 90% vahele ELi SKPst, 
et anda neile selgem staatus ja pakkuda 
suuremat arengukindlust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab, ja tulevaste 
väliskulude minimaalseks muutmist.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele. Iga 
ÜSRi fondi täpne reguleerimisala tuleks 
sätestada fondi erimääruses ja see võib 
piirduda üksnes mõne käesolevas määruses 
piiritletud temaatilise eesmärgiga.

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele. Oma 
8. juuni 2011. aasta resolutsioonis oli 
Euroopa Parlament seisukohal, et 
liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
koondama ELi ja riiklikud vahendid vaid 
mõnele prioriteedile ja projektile, mis on 
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Euroopa jaoks tõeliselt tähtsad, nagu 
teadus- ja arendustegevus ja 
innovatsioon, lahendades nende 
konkreetseid probleeme. Euroopa 
Parlament nõudis sellega seoses, et 
komisjon koostaks konkreetsed 
ettepanekud tagamaks 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite osas 
tugevama temaatilise suunitluse Euroopa 
2020. aasta strateegia prioriteetidele, ning 
oli seisukohal, et sisse tuleks seada 
süsteem, mis oleks rohkem tulemustele 
suunatud kui praegune nn 
sihtotstarbeline eraldamine, tagades 
samas, et võetaks piisavalt arvesse 
piirkonnapõhiseid vajadusi ja prioriteete. 
Iga ÜSRi fondi täpne reguleerimisala 
tuleks sätestada fondi erimääruses ja see 
võib piirduda üksnes mõne käesolevas 
määruses piiritletud temaatilise 
eesmärgiga.

Selgitus

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning uus 
mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel” 
lõige 68.

Muudatusettepanek 12

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 

(14) Käesoleva määruse X lisas sätestatud
ühise strateegilise raamistikuga 
koordineeritakse ja tasakaalustatakse 
strateegia „Euroopa 2020” aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärke ja prioriteete aluslepingu 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärkidega. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on
näidata kätte selgem strateegiline suund 
programmide koostamiseks liikmesriikide 
ja piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
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rahastamisvahendite vahel. raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

Selgitus

Ühise strateegilise raamistiku kohta peaks otsuseid tegema seadusandja.

Muudatusettepanek 13

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) Käeoleva määruse X lisas sätestatud
ühise strateegilise raamistiku põhjal ja 
selleks, et tagada mitmetasandilise 
valitsemise põhimõte, peab iga liikmesriik
koostama oma partnerite ja komisjoniga 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

Muudatusettepanek 14

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, 

(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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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 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

Selgitus

Tulemusreservi tõttu seataks madalamad eesmärgid ning selle tagajärjel võivad 
programmiperioodi lõpu poole probleemid tekkida.

Muudatusettepanek 15

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 

(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.
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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 
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

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta komisjonilt võimalus makseid peatada, et vältida 
piirkondade karistamist liikmesriigi tehtud vigade eest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et kohaliku tasandi potentsiaali 
paremini ära kasutada, on vaja tugevdada 
ja hõlbustada kogukonna juhitud 
kohalikku arengut, sätestades ühised 
eeskirjad ja tihedalt koordineerides kõiki 
ÜSRi fonde. Kohalike arengustrateegiate 
rakendamise eest peaksid üldpõhimõttena 
vastutama kohalikud tegevusrühmad, 
sealhulgas olemasolevad LEADER-
rühmad, kes esindavad kogukonna huve.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi.
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega.
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, peaksid piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 75 
% EL-27 keskmisest, saama vähemalt kaks 
kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest. Liikmesriigid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 
liidu keskmisest, peaksid saama 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames 
Ühtekuuluvusfondist abi.

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi.
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega.
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, peaksid piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 
75 % EL-27 keskmisest, saama neile 
aastail 2007–2013 eraldatud summadest
osa, mis on pöördvõrdelises seoses nende 
SKPga elaniku kohta. Liikmesriigid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 
liidu keskmisest, peaksid saama 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames 
Ühtekuuluvusfondist abi.

Selgitus

Minimaalne osa, mis liikmesriigile 2007.−2013. aasta eraldise alusel tagatakse, sõltub 
liikmesriigi SKPst elaniku kohta, mis tähendab seda, et vaesemate riikide osa on suurem kui 
rikkamate riikide osa.
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Muudatusettepanek 18

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

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 

(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 kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, kohaliku arengu strateegiatega 
hõlmatud piirkonna ja rahvastiku 
määratlusega, rahastamisvahendite 
üksikasjalike eeskirjadega (toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
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varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Muudatusettepanek 20

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 

(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 
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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.

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 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
dokument, milles liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihid teisendatakse ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed, 
mida rahastatakse igast ÜSRi fondist, ning 
mehhanismid ÜSRi fondide programmitöö 
ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks 
liikmesriikide ja liidu majandus- ja 
tööhõivepoliitikaga;

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
raamistik, millega kooskõlastatakse ja 
tasakaalustatakse strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärke ja prioriteete 
aluslepingu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidega, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed, 
mida rahastatakse igast ÜSRi fondist, ning 
mehhanismid ÜSRi fondide programmitöö 
ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks 
liikmesriikide ja liidu majandus- ja 
tööhõivepoliitikaga;

Selgitus

Muudatusettepanek on vastavuses põhjenduse 14 kohta tehtud muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid kooskõlas 
aluslepingu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkidega, ning mille komisjon on 
pärast hindamist ja dialoogi liikmesriigiga 
heaks kiitnud;

Selgitus

Muudatusettepanek on vastavuses põhjenduse 16 kohta tehtud muudatusettepanekuga 2.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu artikli 
121 lõikele 2 ning vastavate nõukogu 
soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus riiklike reformikavade ja 
muude asjaomaste strateegiatega;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

raamistik.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 6.

Muudatusettepanek 25

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 
ja piirkondlikke vajadusi.

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, 
asetatuna riiklike reformikavade ja teiste 
strateegiatega riiklikku ja piirkondlikku 
konteksti.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20

Tulemusreservi eraldamine välja jäetud
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. 2019. 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 
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antakse volitus võtta vastu artikli 142 
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

Vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
Tingimused, mis on seotud liikmesriikide 

majanduspoliitika koordineerimisega
1. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
partnerlusleping ja vastavad programmid 
üle vaadata ja teha ettepanekuid nende 
muutmiseks, kui see on vajalik: (a) 
selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud ning 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 ja/või
artikli 148 lõike 4 alusel vastu võetud 
nõukogu soovituse rakendamist, või 
selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud meetmete 
rakendamist, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt; 
(b) selleks, et toetada asjaomasele
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud aluslepingu artikli 126 lõike 7 
kohaselt; (c) selleks, et toetada 
asjaomasele liikmesriigile adresseeritud 
nõukogu soovituse rakendamist, mis on 
vastu võetud määruse (EL) nr …/2011 
[makromajandusliku tasakaalustamatuse 
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ennetamise ja korrigeerimise kohta] 
artikli 7 lõike 2 kohaselt, tingimusel, et 
neid muudatusi peetakse 
makromajanduse tasakaalustamatuse 
korrigeerimisel vajalikuks, või (d) selleks, 
et maksimeerida olemasolevate ÜSRi 
fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele vastavalt lõikele 4, 
kui liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest: i) liikmesriigile tehakse 
kättesaadavaks liidu finantsabi nõukogu 
määruse (EL) nr 407/2010 alusel; ii) 
liikmesriigile antakse keskmise tähtajaga 
finantsabi vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 332/2002; iii) liikmesriigile 
antakse finantsabi Euroopa 
stabiilsusmehhanismi laenu näol vastavalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Liikmesriik esitab ühe kuu jooksul 
ettepaneku partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muutmise kohta. Vajaduse 
korral esitab komisjon tähelepanekuid 
ühe kuu jooksul alates muudatuste 
esitamisest, millisel juhul liikmesriik 
esitab oma ettepaneku uuesti ühe kuu 
jooksul.
3. Kui komisjon ei ole tähelepanekuid 
esitanud või kui tema tähelepanekud on 
rahuldavalt arvesse võetud, võtab 
komisjon ilma asjatult viivitamata vastu 
otsuse, millega kiidetakse heaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muudatused.
4. Kui liikmesriigile antakse finantsabi 
lõike 1 punkti d kohaselt ning see on 
seotud kohandamisprogrammiga, võib 
komisjon erandina lõikest 1 ilma 
liikmesriigi ettepanekuta muuta 
partnerluslepingut ja programme, et 
maksimeerida olemasolevate ÜSRi 
fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele. Tagamaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide tulemuslikku rakendamist, 
osaleb komisjon nende juhtimises, nagu 
on üksikasjalikult sätestatud 
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kohandamisprogrammis või asjaomase 
liikmesriigiga alla kirjutatud vastastikuse 
mõistmise memorandumis.
5. Kui liikmesriik ei tule lõikes 1 osutatud 
komisjoni taotlusele vastu või ei anna ühe 
kuu jooksul rahuldavat vastust lõikes 2 
osutatud komisjoni tähelepanekutele, võib 
komisjon kolme kuu jooksul pärast oma 
tähelepanekute esitamist võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, millega 
peatatakse kõik maksed või osa makseid 
asjaomastele programmidele.
6. Komisjon peatab rakendusaktiga kõik 
maksed ja kohustused või osa makseid ja 
kohustusi asjaomastele programmidele 
juhul, kui: (a) nõukogu otsustab, et 
liikmesriik ei täida nõukogu poolt 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt 
kehtestatud erimeetmeid; (b) nõukogu 
otsustab aluslepingu artikli 126 lõike 8 või 
artikli 126 lõike 11 kohaselt, et asjaomane 
liikmesriik ei ole võtnud tulemuslikke 
meetmeid ülemäärase puudujäägi 
likvideerimiseks; (c) nõukogu teeb 
määruse (EL) nr [...]/2011 
[makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamise ja korrigeerimise kohta] 
artikli 8 lõike 3 kohaselt järelduse, et 
kahel järjestikusel puhul ei ole liikmesriik 
esitanud piisavat korrektsioonimeetmete 
kava, või nõukogu võtab kõnealuse 
määruse artikli 10 lõike 4 kohaselt vastu 
otsuse, milles sedastatakse nõuete 
mittetäitmine; (d) nõukogu teeb järelduse, 
et liikmesriik ei ole võtnud meetmeid, et 
rakendada nõukogu määruses (EL) nr 
407/2010 või nõukogu määruses (EÜ) nr 
332/2002 osutatud 
kohandamisprogrammi, ning selle 
tulemusena otsustab mitte lubada sellele 
liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmist; või (e) Euroopa 
stabiilsusmehhanismi juhatus teeb 
järelduse, et tingimused, mis on seatud 
stabiilsusmehhanismist laenu näol 
asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabi saamisega, ei ole täidetud, ning 
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selle tulemusena otsustab mitte välja 
maksta liikmesriigile antud 
stabiilsustoetust.
7. Kui komisjon teeb otsuse peatada 
maksed või kohustused osaliselt või 
tervikuna vastavalt lõigetele 5 ja 6, teeb ta 
kindlaks, et peatamine on 
proportsionaalne ja mõjus, võttes arvesse 
asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning järgides 
liikmesriikide võrdse kohtlemise 
põhimõtet, eelkõige seoses peatamise 
mõjuga asjaomase liikmesriigi 
majandusele.
8. Komisjon tühistab maksete ja 
kohustuste peatamise viivitamata, kui 
liikmesriik on teinud partnerluslepingu ja 
vastavate programmide muutmise 
ettepaneku, nagu komisjon on tal palunud 
teha, ning komisjon on selle ettepaneku 
heaks kiitnud ning vajaduse korral: (a) 
nõukogu on otsustanud, et liikmesriik 
täidab nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid; (b) ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlus peatatakse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1467/97 
artiklile 9 või komisjon on aluslepingu 
artikli 126 lõike 12 kohaselt otsustanud 
tühistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
olemasolu sedastava otsuse; (c) nõukogu 
on toetanud parandusmeetmete kava, 
mille asjaomane liikmesriik on esitanud 
vastavalt määruse (EL) nr […] 
[ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetluse määrus] artikli 8 lõikele 2 või 
ülemäärase tasakaalustamatuse menetlus 
peatatakse vastavalt kõnealuse määruse 
artikli 10 lõikele 5 või nõukogu on 
lõpetanud ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetluse vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 11; (d) 
komisjon on teinud järelduse, et 
liikmesriik on võtnud meetmeid, et 
rakendada nõukogu määruses (EL) nr 
407/2010 või nõukogu määruses (EÜ) nr 
332/2002 osutatud kohandamisprogramm, 
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ning selle tulemusena on andnud loa 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmiseks; või (e) Euroopa 
stabiilsusmehhanismi juhatus on teinud 
järelduse, et tingimused, mis on seatud 
stabiilsusmehhanismist laenu näol 
asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabiga, on täidetud, ning selle 
tulemusena on otsustanud liikmesriigile 
antud stabiilsustoetus välja maksta. Samal 
ajal otsustab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal tõsta peatatud 
kulukohustuste täitmine eelarves ümber 
vastavalt nõukogu määruse (EL) nr […] 
(millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) artiklile 8.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 9.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas 
kolmandate riikidega. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;

(f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, sealhulgas
kodanikuühiskonna organisatsioonidega, 
sealhulgas kolmandate riikidega. Et tagada 
laiema üldsuse tõhusam teavitamine ja 
tugevam koostoime komisjoni algatusel 
toimuvate teavitustoimingute vahel, tuleb 
käesoleva määruse alusel 
teavitusmeetmetele eraldatud eelarvest 
rahastada ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimist, tingimusel, et 
need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;
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Muudatusettepanek 30

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 on vastavuses artikli 18 kohta arvamuse koostaja poolt tehtud 
muudatusettepanekuga 15.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Nimetatud kolm kategooriat on kindlaks 
määratud selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja selliste liidu 
arvandmete, mida on võimalik käesoleva 
määruse jõustumise hetkel kõige hilisema 
kolmeaastase perioodi kohta kätte saada,
alusel arvutatud SKP elaniku kohta on 
seotud 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.

Selgitus

Kogurahvatulu, mida mõõdetakse perioodi 2006–2008 alusel, nagu komisjon välja pakub, ei 
saa kasutada liikmesriikide majandusolukorra näitajana, sest see ei hõlma kolme viimast 
aastat (2009–2012), mille jooksul oluline arv piirkondi, eriti „majanduslikus lõunas”, on 
kogenud vahetult sotsiaal-majandusliku kriisi mõju. Seetõttu võiks ainult hiljutiste arvude 
kasutamine tagada Ühtekuuluvusfondi vahendite õiglase jaotamise.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja liidu 2007.–2009. aasta
arvandmete alusel arvutatud kogurahvatulu 
inimese kohta on alla 90 % 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse 
liikmesriike, kelle ostujõu pariteetides 
väljendatud ja selliste liidu arvandmete, 
mida on võimalik käesoleva määruse 
jõustumise hetkel kõige hilisema 
kolmeaastase perioodi kohta kätte saada,
alusel arvutatud kogurahvatulu inimese 
kohta on alla 90 % 27-liikmelise ELi sama 
võrdlusperioodi keskmisest 
kogurahvatulust.

Selgitus

Muudatusettepanek on vastavuses artikli 82 lõike 2 teise lõigu kohta tehtud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis vastab neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest osale, mis on 
pöördvõrdelises seoses nende SKPga 
elaniku kohta.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 10.
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Muudatusettepanek 34

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

Selgitus
Vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta aastatel 2007-2009 oli alla 85 % EL-
27 keskmisest samal perioodil, ning 
äärepoolseimate piirkondadepuhul;

(b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul liikmesriikides, mille SKP elaniku 
kohta oli käesoleva määruse jõustumise 
hetkel viimasel kättesaadaval perioodil
alla 85 % EL-27 keskmisest samal 
perioodil, ning äärepoolseimate 
piirkondadepuhul;

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 82 lõike 2 teise lõigu ja lõike 3 esimese lõigu punkti b 
kohta esitatud muudatusettepanekutega 9 ja 10.
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