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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
tehtud soovitus ning seda ei saa kindlaks 
määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele 
määruses, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavaid 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
kehtivaid poliitilisi prioriteete ning 
Lissaboni lepinguga saadud uusi 
ülesandeid, samuti reageerida 
ootamatutele sündmustele; juhib 
tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku vahendite
summa oleks 2013. aasta tasemest 
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vähemalt 5% suurem, oleks võimalik liidu 
kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste 
ning liidu solidaarsuse põhimõtte 
täitmiseks anda kõigest piiratud panus; 
palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
seisukohta, selgelt välja tuua, millistest 
poliitilistest prioriteetidest või projektidest 
võiks täielikult loobuda, hoolimata nende 
tõendatud lisaväärtusest Euroopa jaoks;

______________

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahel 
tuleks üldise võrgu raames piiriülestes 
piirkondades infrastruktuuride 
rahastamiseks tõhus koostoime luua.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
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eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike
ja tugevdama vajaduse korral nende 
haldussuutlikkust projektide 
nõuetekohasel ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks, kuid 
ka selleks, et toetada neid kõigi 
liikmesriikide jaoks olemasoleva 21,7 
miljardi euro taotlemisel ja tagada 
võimalikult suurel määral geograafiline 
tasakaal.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tõhustada liidu rahalist abi 
ja suurendada selle mõju, soodustada 
erainvesteeringuid ja vastata üksikute 
projektide erinõuetele, on vaja 
mitmesuguseid rakendusmeetodeid, mis 
vajavad eri rahastamismäärasid.

(25) Selleks et tõhustada liidu rahalist abi 
ja suurendada selle mõju, soodustada 
erainvesteeringuid ja vastata üksikute 
projektide erinõuetele, on vaja 
mitmesuguseid rakendusmeetodeid, mis 
vajavad eri rahastamismäärasid ja 
rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Hoolimata sellest, et suurt osa 
Euroopa 2020. aasta strateegia alusel 
tehtavatest investeeringutest on võimalik 
saada turgudelt ja reguleerivate meetmete 
abil, on rahastamiseks vaja riiklikku 

(34) Hoolimata sellest, et suurt osa 
Euroopa 2020. aasta strateegia alusel 
tehtavatest investeeringutest on võimalik 
saada turgudelt ja reguleerivate meetmete 
abil, on rahastamiseks vaja riiklikku 
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sekkumist ning liidu abi toetuste ja 
innovaatiliste finantsinstrumentide näol.
Finantsinstrumente tuleks kasutada 
konkreetsete turuvajaduste rahuldamiseks 
kooskõlas Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärkidega ning need ei tohiks eemale 
tõrjuda erasektori poolset rahastamist.
Enne finantsinstrumentide kasutamise 
kohta otsuse tegemist peaks komisjon 
kõnealuseid instrumente eelnevalt 
hindama.

sekkumist ning liidu abi toetuste ja 
innovaatiliste finantsinstrumentide näol.
Finantsinstrumente tuleks kasutada 
konkreetsete turuvajaduste rahuldamiseks 
kooskõlas Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärkidega, need peaksid täiendama 
muid olemasolevaid rahastamismeetmeid
ning need ei tohiks eemale tõrjuda 
erasektori poolset rahastamist. Enne 
finantsinstrumentide kasutamise kohta 
otsuse tegemist peaks komisjon 
kõnealuseid instrumente eelnevalt 
hindama.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Euroopa 2020. aasta strateegias tõotas 
komisjon kasutada ELi 
rahastamisvahendeid sidusa 
rahastamisstrateegia raames, kuhu 
koondatakse liidult ning liikmesriikide 
avalikult ja erasektorilt taristu 
rahastamiseks saadavad vahendid. Kõige 
selle aluseks on põhjendused, et paljudel 
juhtudel on ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi võimalik lahendada 
ja turu puudujääke kõrvaldada 
finantsinstrumentide, mitte toetuste abil.

(36) Euroopa 2020. aasta strateegias tõotas 
komisjon kasutada ELi 
rahastamisvahendeid sidusa 
rahastamisstrateegia raames, kuhu 
koondatakse liidult ning liikmesriikide 
avalikult ja erasektorilt taristu 
rahastamiseks saadavad vahendid. Kõige 
selle aluseks on põhjendused, et paljudel 
juhtudel on ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi võimalik lahendada 
ja turu puudujääke kõrvaldada 
finantsinstrumentide, mitte toetuste abil, 
parandades eelarvest tehtavate kulutuste 
finantsvõimendust ja saavutades 
erasektori rahastamise ligimeelitamisel 
suurema kordistava mõju. See on eriti 
asjakohane seoses krediidi raske 
kättesaadavusega, piirangutega avaliku 
sektori kulutuste tegemisel ning pidades 
silmas vajadust toetada Euroopa
majanduse elavdamist. Turunõudlusest 
juhitud rahastamisvahenditega toetatakse 
sarnase rahastamisvajadusega projekte ja 
tänu sektoritevahelisele koostoimele 
peaksid need andma suuremat kasu 
turumõju, haldustõhususe ja ressursside 
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kasutamise seisukohalt. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) 
ning 2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi rakendamisel 
saadud kogemustest. 

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) 
ning 2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi ning Euroopa 
2020 projektivõlakirjade algatuse 
rakendamisel saadud kogemustest. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada finantsinstrumentide 
kaudu abi saajate mitmekesisus sektorite 
kaupa ja suurendada geograafilist 
mitmekesisust, nii et järk-järgult
hõlmataks kõiki liikmesriike, peaks 

(39) Selleks et tagada finantsinstrumentide 
kaudu abi saajate mitmekesisus sektorite 
kaupa ja suurendada geograafilist 
mitmekesisust, nii et hõlmataks kõiki 
liikmesriike, ning pöörates eritähelepanu 
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komisjon koos Euroopa 
Investeerimispangaga andma ühisalgatuste, 
näiteks avaliku ja erasektori partnerluse 
ekspertkeskuse (EPEC) ja Jaspersi kaudu 
vajalikku toetust liikmesriikidele selliste 
projektide ettevalmistamiseks, mille 
rahastamist võidakse kaaluda.

Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavatele liikmesriikidele,
peaks komisjon koos Euroopa 
Investeerimispangaga andma ühisalgatuste, 
näiteks avaliku ja erasektori partnerluse 
ekspertkeskuse (EPEC) ja Jaspersi kaudu 
vajalikku toetust liikmesriikidele selliste 
projektide ettevalmistamiseks, mille 
rahastamist võidakse kaaluda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Komisjon peaks teostama vahe- ja 
järelhindamist, et hinnata rahastamise
tulemuslikkust ja tõhusust ning selle mõju 
rahastu ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide üldeesmärkide saavutamisele.

(43) Komisjon peaks teostama vahe- ja 
järelhindamist, et hinnata eri tüüpi 
rahalise toetuse tulemuslikkust ja tõhusust 
ning selle mõju rahastu üldeesmärkide 
saavutamisele ja ühist huvi pakkuvatesse 
projektidesse tehtavate avaliku ja 
erasektori investeeringute üldisele 
mahule, suurendades Euroopa 2020. aasta 
strateegia prioriteetide saavutamiseks 
tehtavate investeeringute summat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 

a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
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otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

otsetoetuse juhul, kui projektide jaoks 
tuleks kasuks vahendite ühendamine, ning 
kasutades ära sektorite omavahelist 
koostoimet. Kõnealuse eesmärgi 
saavutamise mõõtmisel lähtutakse sellest, 
kui palju on avalik ja erasektor 
investeerinud ühishuviprojektidesse, 
eelkõige käesoleva määruse kohaste 
finantsinstrumentide kaudu rakendatud 
ühishuviprojektidesse;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toetada Euroopa tasandil 
lisandväärtust ja suurt ühiskondlikku 
kasu andvaid projekte, millele ei leidu 
turul piisavat rahastamist.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine nii transpordi 
infrastruktuurides kui ka 
ühenduspunktides, mis asuvad 
piiripunktides nende vahel, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on
50 000 000 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotatakse artiklis 3 osutatud sektorite 
vahel järgmiselt:

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 50 000 000 
000 eurot, mis kujutab endast peamist
juhist eelarvepädevatele institutsioonidele 
iga-aastase eelarvemenetluse käigus ja 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvealase koostöö kohta ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) nr 
XX/XX/2013 punkti [17] tähenduses.
Kõnealune summa jaotatakse artiklis 3 
osutatud sektorite vahel järgmiselt:

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Transport 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) Transport 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks
eranditult kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 

Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
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auditeerimis- ja hindamistegevusega, 
eelkõige uuringute ja ekspertide 
kohtumistega, kui need on seotud 
käesoleva määruse üldeesmärkidega, 
samuti kulusid, mis on seotud 
infotöötlusele ja -vahetusele keskenduvate 
IT-võrkudega, ning kõiki muid tehnilise ja 
haldusabi kulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisega kaasnevad.

auditeerimis- ja hindamistegevusega ning 
halduskuludega, eelkõige uuringute ja 
ekspertide kohtumistega, kui need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega, samuti kulusid, mis on 
seotud infotöötlusele ja -vahetusele 
keskenduvate IT-võrkudega, ning kõiki 
muid tehnilise ja haldusabi kulusid, mis 
komisjonile programmi juhtimisega 
kaasnevad.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon teha 
ettepaneku lõikes 1 esitatud 
eelarveeraldise assigneeringuid
ümberpaigutamiseks sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks, ilma et 
see piiraks komisjoni volitusi 
eelarvepädeva asutuse iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Transpordivaldkonnas võib liit anda 
rahalist abi hangete vormis ja 
finantsinstrumentide kaudu käesoleva 
määruse alusel üksnes neile meetmetele, 
millega toetatakse määruse (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised] kohaseid 
ühishuviprojekte. Üksnes järgmised 

2. Transpordivaldkonnas võib liit anda 
rahalist abi hangete vormis ja 
finantsinstrumentide kaudu käesoleva 
määruse alusel üksnes neile meetmetele, 
millega toetatakse määruse (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised] kohaseid 
ühishuviprojekte. Selleks et tagada ka 
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meetmed vastavad käesoleva määruse 
alusel liidult toetuste vormis rahalise abi 
saamise tingimustele:

rahastamisvahendite kasutamisel 
võimalikult suur geograafiline tasakaal, 
eelkõige lõikes 1 osutatud programmi 
rakendamist toetavate meetmete kaudu, 
pakub komisjon vajaduse korral 
haldustuge, tugevdades liikmesriikide 
suutlikkust projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel selliste vahendite jaoks. 
Üksnes järgmised meetmed vastavad 
käesoleva määruse alusel liidult toetuste 
vormis rahalise abi saamise tingimustele:

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
transpordiliikides.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet, mil on nt 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
õiguslik vorm, või liikmesriikides asutatud 
avalik-õiguslikku või eraettevõtjat või 
asutust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine
ning meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
transpordiliikides: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 80 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust või mis 
hõlmavad väga innovaatilisi lahendusi.

b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 80 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust või mis 
hõlmavad väga innovaatilisi lahendusi, 
eelkõige taastuvenergia valdkonnas.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel
käsitatakse võimaluse korral kõige 

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Selleks et tagada 
võimalikult suurel määral geograafiline 
tasakaal, toetab komisjon kõnealuste 
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prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

projektikonkursside rakendamisel
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike ja 
tugevdab vajaduse korral nende 
haldussuutlikkust projektide 
nõuetekohasel ettevalmistamisel, 
tagamaks et võimaluse korral käsitatakse
kõige prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest, kuid ka 
selleks, et toetada neid liikmesriike kõigi 
liikmesriikide jaoks olemasoleva 21,7 
miljardi euro taotlemisel.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Ümberpaigutatud vahendite 
võimalikult suure vastuvõtuvõime 
tagamiseks kõigis liikmesriikides, kes on 
Ühtekuuluvusfondi suhtes abikõlblikud, 
pööratakse eritähelepanu käesoleva 
määruse kohastele programmi 
tugimeetmetele, mille eesmärk on 
tugevdada Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärke rakendavate projektide
arendamise ja rakendamisega seotud 
haldusasutuste ja avalike teenistuste 
institutsioonilist suutlikkust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) laenud ja/või tagatised, milleks 
kasutatakse riskijagamisvahendeid, sh 
selliste projektivõlakirjade tagamise 
süsteem, mida annavad välja 
finantseerimisasutused omavahenditest 
koos liidu toetusega maksete ja/või kapitali 

b) laenud ja/või tagatised, milleks 
kasutatakse riskijagamisvahendeid, sh 
selliste projektivõlakirjade tagamise 
süsteem, millega tagatakse üksikuid 
projekte või projektiportfelle, mida 
annavad välja finantseerimisasutused 
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assigneeringutele; omavahenditest koos liidu toetusega 
maksete ja/või kapitali assigneeringutele;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantsinstrumentide abil toetatavad 
meetmed valitakse välja põhimõttel „kes 
ees, see mees” ning vastavalt artiklitele 3 ja 
4 püütakse valida eri sektoreid hõlmavaid 
meetmeid, samuti püütakse valikut 
geograafiliselt mitmekesistada, et see 
hõlmaks kõiki liikmesriike.

1. Kõigi muude tingimuste püsimisel 
valitakse finantsinstrumentide abil 
toetatavad meetmed välja põhimõttel „kes 
ees, see mees” ning vastavalt artiklitele 3 ja 
4 püütakse valida eri sektoreid hõlmavaid 
meetmeid, samuti püütakse valikut 
geograafiliselt mitmekesistada, et see 
hõlmaks kõiki liikmesriike.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantsinstrumentide eesmärk on
säilitada liidu eelarvega tagatud varade 
väärtus. Tänu kõnealustele instrumentidele 
võib saada tulu, mis aitab saavutada muude 
partnerite või investorite eesmärke.

3. Finantsinstrumentide eesmärk on
suurendada liidu eelarvest tehtavate 
kulutuste finantsvõimendust, meelitades 
ligi täiendavaid rahalisi vahendeid nii 
avalikelt kui ka erainvestoritelt. Tänu 
kõnealustele instrumentidele võib saada 
tulu, mis aitab saavutada muude partnerite 
või investorite eesmärke.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 

4. Eri tüüpi finantsinstrumente võib 
ühendada omavahel ja/või liidu eelarvest 
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käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega.

rahastatavate, sealhulgas käesoleva 
määruse alusel antavate toetustega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab hiljemalt 2018. aasta 
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel. Komisjon võtab arvesse 
varasemate meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

1. Komisjon koostab hiljemalt 2017. aasta 
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel, sealhulgas mõju 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.
Komisjon võtab arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi. Peale selle annab komisjon 
asjaomase hindamise raames hinnangu 
tulevastele meetmetele, mida tuleb võtta 
liidu kulutuste tõhususe parandamiseks ja 
prioriteetsetesse projektidesse tehtavate 
investeeringute suurendamiseks. 
Hinnangus uuritakse muu hulgas seda, 
kuidas teha rahastamisvahendid veelgi 
huvipakkuvamaks enamatele 
pikaajalistele investoritele, sealhulgas 
avaliku sektori investoritele, ja kuidas 
laiendada sobivate projektide haaret, ja 
omakapitaliinstrumentide võimalikku 
väljatöötamist liidu taristu rahastamiseks.

Muudatusettepanek 30
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Rahastu puhul võetakse arvesse 2015. 
aastal läbiviidavat Euroopa 2020 
projektivõlakirjade algatuse sõltumatut 
täiemahulist hindamist. Kõnealuse 
hindamise alusel hindab komisjon 
Euroopa 2020 projektivõlakirjade 
algatuse asjakohasust ja selle 
tulemuslikkust prioriteetsetesse 
projektidesse investeeringumahtude 
suurendamisel ning liidu rahaliste 
vahendite kasutamise tõhususe 
parandamisel. Selle hindamise valguses ja 
kõiki võimalusi arvestades kaalub 
komisjon ettepaneku tegemist asjakohaste 
õigusaktide muutmiseks, muu hulgas 
seadusandlike muudatuste tegemiseks, 
eeskätt juhul, kui prognoositav 
kasutuselevõtt turul ei ole rahuldav või 
kui alternatiivsed pikaajalised laenu 
rahastamise vahendid muutuvad piisavalt 
kättesaadavaks.
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