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Muudatusettepanek 104
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama säästva 
arengu potentsiaali võimalikult palju tänu 
transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
jätkusuutliku majanduskasvu potentsiaali 
võimalikult palju tänu transpordi-, energia-
ja telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

Or. sv

Muudatusettepanek 106
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

(1) Suurema sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse saavutamiseks Euroopa 
Liidus on hädavajalik transpordi-, energia-
ja telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamine ja 
rakendamine. Euroopa Ühendamise 
Rahastu kaudu toimuva liidu sekkumise 
eesmärk on tagada nimetatud koostoime 
loomine, arvestades täielikult rangeimate 
sotsiaal- ja keskkonnanormidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

Or. en

Selgitus

ELi majanduskasvu eesmärki tuleks käsitleda keskkonnasäästlikkuse ja 2050. aastaks vähese 
süsinikdioksiidiheitega majanduse suunas liikumise kontekstis ning seetõttu oleks tervitatav 
koostoime ühenduses nimetatud eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 108
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama
majanduskasvu potentsiaali võimalikult 
palju tänu transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

(1) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutamisega peaks suurendatama 
majanduskasvu ja töökohtade potentsiaali 
võimalikult palju tänu transpordi-, energia-
ja telekommunikatsioonipoliitika 
omavahelise koostoime ärakasutamisele ja 
rakendamisele ning sedasi peaks 
tõhustatama liidu sekkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) On kiireloomuline vajadus 
finantsilise lihtsustamise järele, et 
kasutada ära kasutuselevõtu, arenduse ja 
hoolduse võimaliku koostoime eeliseid 
telekommunikatsiooni- ja 
energiavõrkudes.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Transporditaristu poliitika 
kujundamisel tuleks võtta arvesse 
keskkonnamõju, finantsriske ja sellest 
tulenevat avaliku rahastamise vähesust, 
demograafilisi muutusi ning kõigi 
kodanike ja piirkondade 
juurdepääsuvajadust. Selles töös suleks 
keskenduda arukatele investeeringutele, 
mis annavad lühiajalises perspektiivis 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkondlikku kasu ja loovad töökohti, 
vältides samal ajal viivitusi, mida tooksid 
kaasa megaprojektid, mida ei saa 
põhivõrgu 2030. aasta tähtajaks ellu viia.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
jätkusuutliku majanduse tagamisele 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide ja ülesannetega.

Or. en

Selgitus

Jätkusuutlikkus on laiem eesmärk kui siseturu konkurentsivõime väljakujundamine.
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Muudatusettepanek 112
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat ja selle piirkondi
eelkõige transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

Or. pt

Selgitus

Isegi kui see on üleeuroopaline vahend, on oluline edendada Euroopa kõikide piirkondade 
ühendamist ja arendamist kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega.

Muudatusettepanek 113
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 

(2) Euroopa Ühendamise Rahastu 
loomise eesmärk on kiirendada 
investeeringuid üleeuroopalistesse 
võrkudesse ja suurendada isikute säästva 
liikuvuse ja kõigi Euroopa piirkondade 
piisava vastastikuse ühendatuse kaudu 
sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopas. Seda 
arvestades ning selleks, et parandada ELi 
tegevuse tõhusust ning tagada 
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tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

olemasolevate vahendite asjakohane 
kasutus, peaks Euroopa Ühendamise 
Rahastu võimaldama transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonisektori 
vahelise koostoime parimat ärakasutamist 
eesmärgiga vähendada nimetatud 
sektorite keskkonnamõju ja optimeerida 
nende toimimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele täiustatud ühendusvõimalustele 
tagataks parem juurdepääs siseturule ja 
aidataks kaasa konkurentsivõimelisema 
turumajanduse tagamisele kooskõlas 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
ja ülesannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
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energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule, hõlbustataks 
piiriülest suhtlust ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Ühendamise Rahastu 
ühendab Euroopa jaoks prioriteetseid 
tööstusvaldkondi. Sellest saab 
asendamatu vahend Euroopa säästva 
arengu allikaks oleva tööstuspoliitika 
loomisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku 
kui ka erasektori poolset rahastamist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ülearune avaldus, kuna eelmine põhjendus sätestab Euroopa Ühendamise Rahastu eesmärke 
paremini.

Muudatusettepanek 118
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku 
kui ka erasektori poolset rahastamist.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 119
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku kui 
ka erasektori poolset rahastamist.

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et suurendada 
õiguskindlust ning kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku kui 
ka erasektori poolset rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ioannis A. Tsoukalas



AM\912704ET.doc 11/137 PE496.337v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku kui 
ka erasektori poolset rahastamist.

(3) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse, mitmekordistada 
nendevahelist koostoimet ning suurendada 
nii avaliku kui ka erasektori poolset 
rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Ühendamise Rahastu peab 
energia- ja transpordisektoris mitte ainult 
kaasa aitama praeguste eesmärkide 
saavutamisele vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le, vaid ka 
panema aluse kliima- ja energiapoliitika 
raamistikule pärast aastat 2020, kui 
taastuvenergia edasine areng ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine on 
kesksel kohal.

Or. sv

Muudatusettepanek 122
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale.

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale, seejuures 
siiski suurendamata Euroopa teatud 
piirkondade eraldatust, nagu see on 
äärepoolseimate piirkondade ja saarte 
puhul.

Or. pt

Selgitus

Meetmed ja tegevus vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonna ja majanduse arendamiseks ei 
tohi suurendada nende piirkondade eraldatust, mis on juba niigi siseturust kaugel.

Muudatusettepanek 123
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 

(5) Prioriteediks on Euroopa 
poliitikavaldkondade tervikliku 
keskkonnamõju arvestamine ja liit on 
võtnud kohustuse suunata vähemalt 20 % 
ELi eelarvest kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
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ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele
majandusele ja ühiskonnale.

ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu riskide ennetamisele 
ja juhtimisele ning hinnatakse täielikult 
projektide keskkonnamõju. Tänu 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna täielikult 
keskkonnasõbralikule ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikule majandusele ja 
ühiskonnale.

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale. 

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Ühishuviprojektide
ettevalmistamisel, väljatöötamisel ja 
rakendamisel tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peab
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale. 

Or. sv

Muudatusettepanek 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale.

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale. Komisjon 
peaks tagama, et rahvusvahelised 
lepingud ja standardid, mida 
kohaldatakse siseturul, on liikmesriikides 
erapooletult kohaldatavad, ilma et need 
moonutaksid konkurentsi, et kindlustada 
Euroopa ettevõtetele edu ülemaailmse 
konkurentsiga silmitsi seistes.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
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kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele. 
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale.

kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele 
ning et seetõttu käsitletakse prioriteetsena 
investeeringuid elektrivõrkude 
ühendamisse. Tänu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvatele 
taristuinvesteeringutele peaks olema 
lihtsam üle minna vähese CO2-heitega 
ning kliimamuutustele ja katastroofidele 
vastupanuvõimelisele majandusele ja 
ühiskonnale ning vähendada pikaajalistele 
suure CO2-heitega projektidele antavat 
toetust, mis seovad fossiilkütused meie 
energiasüsteemiga mitmeks 
aastakümneks ning õõnestavad ELi 
2020. aasta ja 2050. aasta 
kliimaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh kasutada 
laialdasemalt ära ressursitõhusamaid 
transpordiliike. Seepärast seatakse 
järgmised asjakohased TEN-T poliitika 
ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest, 
mis on pikemad kui 300 km, tuleks 
asendada muude transpordiliikidega 2030. 
aastaks ja 50 % sellistest vedudest tuleks 
asendada 2050. aastaks; olemasoleva 
kiirraudteevõrgu pikkust tuleks 2030. 
aastaks kolmekordistada ja 2050. aastaks 
peaks enamik keskmise vahemaa 
reisijatevedusid toimuma raudteed pidi; 
aastaks tuleks kõik põhivõrgu lennuväljad 
ühendada raudteevõrguga; kõik 
meresadamad tuleks ühendada raudtee-
kaubaveosüsteemiga ning võimaluse korral 
ka siseveeteede süsteemiga.

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 128
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
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aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh kasutada 
laialdasemalt ära ressursitõhusamaid 
transpordiliike. Seepärast seatakse 
järgmised asjakohased TEN-T poliitika 
ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest, 
mis on pikemad kui 300 km, tuleks 
asendada muude transpordiliikidega 2030. 
aastaks ja 50 % sellistest vedudest tuleks 
asendada 2050. aastaks; olemasoleva 
kiirraudteevõrgu pikkust tuleks 2030. 
aastaks kolmekordistada ja 2050. aastaks 
peaks enamik keskmise vahemaa 
reisijatevedusid toimuma raudteed pidi; 
aastaks tuleks kõik põhivõrgu lennuväljad 
ühendada raudteevõrguga; kõik 
meresadamad tuleks ühendada raudtee-
kaubaveosüsteemiga ning võimaluse 
korral ka siseveeteede süsteemiga.

aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks arendada ühtselt Euroopa 
transpordipiirkonda, optimeerida 
mitmeliigiliste logistikasüsteemide 
toimimist, sh kasutada laialdasemalt ära 
ressursitõhusamaid transpordiliike. 
Seepärast seatakse järgmised asjakohased 
TEN-T poliitika ülesanded: 30 % maantee-
kaubavedudest, mis on pikemad kui 300 
km, tuleks asendada muude 
transpordiliikidega 2030. aastaks ja 50 % 
sellistest vedudest tuleks asendada 2050. 
aastaks; olemasoleva kiirraudteevõrgu 
pikkust tuleks 2030. aastaks 
kolmekordistada ja 2050. aastaks peaks 
enamik keskmise vahemaa reisijatevedusid 
toimuma raudteed pidi; aastaks tuleks kõik 
põhivõrgu lennuväljad ühendada 
raudteevõrguga; kõik meresadamad tuleks 
ühendada raudtee-kaubaveosüsteemiga 
ning siseveeteede süsteemiga.

Or. ro

Muudatusettepanek 129
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kuigi
kõnealuses valges raamatus on seatud 
eesmärgiks vähendada transpordisektorist 
pärinevat kasvuhoonegaaside heidet 2050. 
aastaks vähemalt 60 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega, kutsub Euroopa 
Parlament oma resolutsioonis üles 
koostama õiguslikke eeskirju 20 % CO2-
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hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh 
kasutada laialdasemalt ära 
ressursitõhusamaid transpordiliike. 
Seepärast seatakse järgmised asjakohased 
TEN-T poliitika ülesanded: 30 % 
maantee-kaubavedudest, mis on pikemad 
kui 300 km, tuleks asendada muude 
transpordiliikidega 2030. aastaks ja 50 % 
sellistest vedudest tuleks asendada 2050. 
aastaks; olemasoleva kiirraudteevõrgu 
pikkust tuleks 2030. aastaks 
kolmekordistada ja 2050. aastaks peaks 
enamik keskmise vahemaa 
reisijatevedusid toimuma raudteed pidi; 
aastaks tuleks kõik põhivõrgu lennuväljad 
ühendada raudteevõrguga; kõik 
meresadamad tuleks ühendada raudtee-
kaubaveosüsteemiga ning võimaluse 
korral ka siseveeteede süsteemiga.

heite ja teiste kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks transpordi valdkonnas 
2020. aastaks. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 
2030. aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk 
ning Euroopa Parlament kehutab 
liikmesriike võtma kohustuse kõrvaldada 
igas transpordiliigis peamised teadaolevad 
kitsaskohad 2020. aastaks, esitades 
2015. aastaks heakskiidetud 
rahastamiskava. Samuti on valges 
raamatus seatud eesmärgiks optimeerida 
mitmeliigiliste logistikasüsteemide 
toimimist, sh kasutada laialdasemalt ära 
ressursitõhusamaid transpordiliike.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament tegi oma resolutsioonis valge raamatu kohta, mis võeti vastu 
15. detsembril 2011, ettepaneku seada rangemad eesmärgid ja tähtajad, et tagada valge 
raamatu efektiivseim rakendamine. Uuesti tuleks sätestada ainult valge raamatu asjaomane 
prioriteet, kuna TEN-T määrus ja Euroopa Ühendamise Rahastut käsitlev määrus sätestavad 
põhieesmärgid selgesõnaliselt seadusandlikus menetluses.

Muudatusettepanek 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
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valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Seepärast seatakse järgmised asjakohased 
TEN-T poliitika ülesanded: 30 % maantee-
kaubavedudest, mis on pikemad kui 300 
km, tuleks asendada muude 
transpordiliikidega 2030. aastaks ja 50 % 
sellistest vedudest tuleks asendada 2050. 
aastaks; olemasoleva kiirraudteevõrgu 
pikkust tuleks 2030. aastaks 
kolmekordistada ja 2050. aastaks peaks 
enamik keskmise vahemaa reisijatevedusid 
toimuma raudteed pidi; aastaks tuleks kõik 
põhivõrgu lennuväljad ühendada 
raudteevõrguga; kõik meresadamad tuleks 
ühendada raudtee-kaubaveosüsteemiga 
ning võimaluse korral ka siseveeteede 
süsteemiga.

valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
aastaks täielikult toimiv, 
koostalitlusvõimeline ja kogu liitu hõlmav 
mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Raudteede koostalitlusvõimet võiks 
parandada uuenduslike lahendustega, mis 
täiustavad seotud süsteemide vahelist 
ühilduvust, näiteks pardavarustus ja 
mitmelaiuselised rööpad. Samuti on valges 
raamatus seatud eesmärgiks optimeerida 
mitmeliigiliste logistikasüsteemide 
toimimist, sh kasutada laialdasemalt ära 
ressursitõhusamaid transpordiliike. 
Seepärast seatakse järgmised asjakohased 
TEN-T poliitika ülesanded: 30 % maantee-
kaubavedudest, mis on pikemad kui 300 
km, tuleks asendada muude 
transpordiliikidega 2030. aastaks ja 50 % 
sellistest vedudest tuleks asendada 2050. 
aastaks; olemasoleva kiirraudteevõrgu 
pikkust tuleks 2030. aastaks 
kolmekordistada ja 2050. aastaks peaks 
enamik keskmise vahemaa reisijatevedusid 
toimuma raudteed pidi; aastaks tuleks kõik 
põhivõrgu lennuväljad ühendada 
raudteevõrguga; kõik meresadamad tuleks 
ühendada raudtee-kaubaveosüsteemiga 
ning võimaluse korral ka siseveeteede 
süsteemiga.

Or. xm

Selgitus

Koostalitlusvõime, eriti raudteesektoris, on siseturu hea toimimise oluline tegur. Seda tuleks 
mõista laialt, nii et saaks rakendada vähem kulukaid lahendusi.

Muudatusettepanek 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger



PE496.337v01-00 20/137 AM\912704ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa Liit seab eesmärgiks 
vähendada ja võtta arvesse väliskulusid 
ning kohaldada Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 191 sätestatud „saastaja maksab“ 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Michael Gahler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et toetada transpordi 
ümbersuunamist raudteele, on tungivalt 
vajalik suurendada vastuvõetavust 
raudteemüraga kokku puutuva 
elanikkonna hulgas ja vähendada 
mürakoormust eelkõige raudteekaubaveo 
koridorides.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta 
resolutsioonis transpordi jätkusuutliku 
tuleviku kohta rõhutati asjaolu, et tõhus 
transpordipoliitika vajab esilekerkivate 
probleemide lahendamiseks sobivat 

(8) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta 
resolutsioonis transpordi jätkusuutliku 
tuleviku kohta rõhutati asjaolu, et tõhus 
transpordipoliitika vajab esilekerkivate 
probleemide lahendamiseks sobivat 
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finantsraamistikku ning et selleks tuleks 
suurendada praegu transpordi ja 
liikuvuse jaoks olemas olevaid ressursse; 
samuti peeti vajalikuks luua vahend, mille 
eesmärk on kooskõlastada transpordi 
rahastamise eri allikate, 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
kättesaadavate rahaliste vahendite, 
avaliku ja erasektori partnerluse või 
muude finantsinstrumentide, näiteks 
tagatiste, kasutamist.

finantsraamistikku; samuti peeti vajalikuks 
luua vahend, mille eesmärk on 
kooskõlastada ja optimeerida transpordi 
rahastamise eri allikate ja kõigi ELi 
tasandil saadaolevate finantsvahendite ja 
mehhanismide kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Eelmine mitmeaastane 
finantsraamistik (2007–2013) on 
näidanud, et TEN-T projektide piiratud 
eelarve takistab mõjukamate ning 
eelkõige piiriüleste projektide arengut. 
Piisav Euroopa rahastus TEN-T 
projektidele võimaldaks tagada mitte 
ainult suurema atraktiivsuse 
erainvesteeringutele, vaid ka riikide 
tugevama poliitilise tahte Euroopa 
projekte ellu viia ning seega ka piiriüleste 
projektidega seotud liikmesriikide vahelise 
parema koostöö. Euroopa Liit peab olema 
ambitsioonikam suurte Euroopa 
taristuprojektide puhul, mille keerukus ja 
töömaht eeldab projektide eelarvete 
suurendamist ning rahastamismääruste 
kohandamist. Selle eesmärk on lisada 
TEN-T uutele suunistele õnnestumiseks 
vajalikud eelarve- ja regulatiivsed 
vahendid.

Or. fr
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Selgitus

Eelmise finantsraamistiku kontekstis tuleb rõhutada, et piiratud eelarvete ja kohati ebasobiva 
reguleeriva raamistiku tõttu jäid tulemused pettumust tekitavaks. Seega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu, et tagada TEN-T projektide elluviimiseks kohane reguleeriv ja 
eelarveraamistik.

Muudatusettepanek 135
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks.

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks tänu uue taristu loomisele ning ka 
olemasoleva taristu korrastamisele ja 
ajakohastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
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taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks.

taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed. 
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks tänu uue taristu loomisele ning ka 
olemasoleva taristu korrastamisele ja 
taaselustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku.
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on 
Euroopa jaoks suurim lisandväärtus. 
Seepärast tuleks toetus suunata põhivõrku 
(eelkõige põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku.

Or. en

Selgitus

Käesolevas etapis ei ole sellist üksikasjalikkust vaja.
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Muudatusettepanek 138
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele), välistamata 
toetust üldvõrgule, ja ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

Or. pt

Selgitus

Kuigi Euroopa Ühendamise Rahastu toetus peab keskenduma põhivõrgule, ei või sellest siiski 
täielikult välistada toetust üldvõrgule Euroopa jaoks lisandväärtusega projektides, eelkõige 
sellistes piirkondades nagu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 349 ja 355 sätestatud 
äärepoolseimad piirkonnad, mis kuuluvad üldvõrku, et ei suureneks nende eraldatus.

Muudatusettepanek 139
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku. 
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele, näiteks 
mitmeliigilistele transpordikeskustele
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

Or. en

Muudatusettepanek 140
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Komisjon võtab oma teatises 
„Euroopa Liidu äärepoolseimad 
piirkonnad: partnerluse arendamine 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamiseks“, 
rõhutades äärepoolseimate piirkondade 
erimõõdet, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklites 349 ja 
355, arvesse nende piirkondade kaasamist 
asjakohastesse ühise huviga 
spetsiaalsetesse transpordi-, 
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telekommunikatsiooni- ja 
energiaprojektidesse nende piirkondade 
integreerimiseks siseturuga ja nende 
majanduse arendamiseks. Selleks peavad 
nad saama EÜ toetust eriprojektide 
portfelli väljaarendamisel.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad peavad oma looduslike tingimuste ja teistest Euroopa 
piirkondadest eraldatuse tõttu, mida on väljendatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 349 ja 355, saama toetust sellest rahastamisvahendist, et võimaldada nende 
piirkondade integreerimist, mitte suurendada nende eraldatust ELi siseturust.

Muudatusettepanek 141
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa lisandväärtuse loomiseks 
peaks liit keskendama oma jõupingutused 
ning koondama oma ressursid 
piiriülestele lõikudele, mis on alates Teise 
maailmasõja lõpust hüljatud või ära 
lõigatud. Olemasoleva taristu 
ajakohastamine või korrastamine peaks 
olema prioriteetne.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku (13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
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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 
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.

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 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte, pidades 
kinni käesoleva määruse lisas loetletud 
projektide jaoks riikidele antavatest 
eraldistest. Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
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.

projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Lisaks 
liikmesriikide poolt Ühtekuuluvusfondist 
juba saadavatele eraldistele tuleks ette 
näha täiendavad vahendid 
Ühtekuuluvusfondist. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. lv

Muudatusettepanek 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa

(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 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte või 
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Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

seonduvaid horisontaalseid prioriteete
Euroopa Ühendamise Rahastust. Esimeses 
etapis tuleks abikõlblike projektide 
valimisel pidada kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele antavatest 
eraldistest. Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, eelkõige tugevdades 
asjaomaste riigiasutuste institutsionaalset 
suutlikkust ning korraldades täiendavaid 
konkursikutseid.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Philippe De Backer

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 
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 

(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 ning see toob sageli 
omakorda kaasa Euroopa vahendite 
ebatõhusa kasutamise. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
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 
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Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
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. 
Komisjon peaks tagama, et riikidele 
antavaid eraldisi ei oleks võimalik 
kahjustada. Samal ajal peaks komisjon 
pakkuma abikõlblikele liikmesriikidele 
vajalikku kooskõlastamist ja abi, et 
kaotada haldus- ja bürokraatlikud 
takistused ning tagada projektide 
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läbipaistev valikumenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 
transpordi- ja energiataristuprojektide
õigeaegse lõpuleviimisega. Seepärast 
tuleks kõnealuste projektide, eelkõige 
piiriüleste ning liidu jaoks suure 
lisandväärtusega projektide paremaks 
elluviimiseks jagada Ühtekuuluvusfondi 
eraldised (10 miljardit eurot) Euroopa 
Ühendamise Rahastust nii
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides 
rakendatavatele transpordi- kui ka 
energiaprojektidele. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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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 
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.

(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 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte (ja eelkõige 
põhivõrgukoridore) Euroopa Ühendamise 
Rahastust. Igale liikmesriigile Euroopa 
Ühendamise Rahastust antavate 
Ühtekuuluvusfondi eraldiste puhul 
peetakse kinni riiklikest raamistikest, kuid 
pärast vahehindamist tehakse liikmesriigi 
poolt kulukohustustega katmata 
rahasummad kättesaadavaks kõigile 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavatele liikmesriikidele. 
Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. en

Selgitus

Et tagada põhivõrgu ning eriti põhivõrgukoridoride arendamisel tõeline edu, tuleks säilitada 
liikmesriikide vahel ka teatud määral konkurents Ühtekuuluvusfondist antava 10 miljardi 
euro suuruse eraldise suhtes. Alguses vastavad eraldised täpselt riikidele Ühtekuuluvusfondist 
antavatele eraldistele. Pärast vahehindamist tehakse aga kulukohustustega katmata vahendid 
kättesaadavaks kõigile ühtekuuluvusvahendeid saavatele liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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 
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.

(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 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte, pidades 
kinni käesoleva määruse lisas loetletud 
projektide jaoks riikidele antavatest 
eraldistest. Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) 2010. aasta novembris vastu võetud 
teatises „Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda – Euroopa 
integreeritud energiavõrgu väljaarendamise 
kava” määras komisjon kindlaks 
prioriteetsed koridorid, mis peavad aitama 
liidul 2020. aastaks saavutada 
ambitsioonikad energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, et viia lõpule energiasiseturu 
väljakujundamine, tagada varustuskindlus, 
võimaldada integreerida taastuvad 
energiaallikad ja valmistada ette võrgud 
energiasüsteemi CO2-heite edasiseks 
vähendamiseks pärast 2020. aastat.

(14) 2010. aasta novembris vastu võetud 
teatises „Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda – Euroopa 
integreeritud energiavõrgu väljaarendamise 
kava” määras komisjon kindlaks 
prioriteetsed koridorid, mis peavad aitama 
liidul 2020. aastaks saavutada 
ambitsioonikad energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, et viia lõpule energiasiseturu 
väljakujundamine, tagada varustuskindlus, 
võimaldada integreerida taastuvad 
energiaallikad ja valmistada ette võrgud 
energiasüsteemi CO2-heite edasiseks 
vähendamiseks pärast 2020. aastat. Eriti 
tuletatakse selles meelde elektri- ja 
gaasivõrkude omavahelise ühendamise 
suutlikkuse tähtsust Ibeeria poolsaare ja 
Prantsusmaa vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) 2010. aasta novembris vastu võetud 
teatises „Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda – Euroopa 
integreeritud energiavõrgu väljaarendamise 
kava” määras komisjon kindlaks 
prioriteetsed koridorid, mis peavad aitama 
liidul 2020. aastaks saavutada 
ambitsioonikad energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, et viia lõpule energiasiseturu 
väljakujundamine, tagada varustuskindlus, 
võimaldada integreerida taastuvad 
energiaallikad ja valmistada ette võrgud
energiasüsteemi CO2-heite edasiseks

(14) 2010. aasta novembris vastu võetud 
teatises „Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda – Euroopa 
integreeritud energiavõrgu väljaarendamise 
kava” määras komisjon kindlaks 
prioriteetsed koridorid, mis peavad aitama 
liidul 2020. aastaks saavutada 
ambitsioonikad energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, et viia lõpule energiasiseturu 
väljakujundamine, tagada varustuskindlus, 
võimaldada integreerida taastuvad 
energiaallikad ja valmistada elektri jaotus-
ja ülekandevõrgud ette taastuvelektri 
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vähendamiseks pärast 2020. aastat. edasiseks kasutuselevõtuks pärast 2020. 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab 
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe miljardi euro 
väärtuses, millest ca 200 miljonit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus, seda eriti Euroopas 
ikka veel eksisteerivate energiasaarte 
likvideerimisega. Energiataristu vajab kuni 
2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe triljoni euro 
väärtuses, millest ca 200 miljardit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

Or. lt

Muudatusettepanek 153
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab 
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe miljardi euro 
väärtuses, millest ca 200 miljonit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab 
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe triljoni euro 
väärtuses, millest ca 200 miljardit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Komisjoni talituste 
10. juuni 2011. aasta töödokumendis 
transpordi, telekommunikatsiooni ja 
energeetika nõukogule 
„Energiainfrastruktuuri 
investeerimisvajadused ja -lüngad” 
kinnitatakse, et Euroopa jaoks oluliste 
projektide puhul on oht, et lubade andmise, 
reguleerimise ja rahastamisega seotud 
takistuste tõttu võib ligikaudu 100 miljardi 
euro väärtuses investeeringuid jääda 
ettenähtud ajal tegemata.

Or. en

Selgitus

Määruse põhjenduste ühtlustamine üleeuroopalise energiataristu suunistega.

Muudatusettepanek 154
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 

(15) Kõigepealt energiatõhususe poliitika 
kaudu riikide ja Euroopa elektritaristu 
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võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe miljardi euro 
väärtuses, millest ca 200 miljonit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

minimeerimiseks, seejärel selle 
ajakohastamiseks ja viimaks selle 
laiendamiseks seal, kus on vaja uut 
taristut, on vaja suuri investeeringuid, et 
kulutõhusalt täita liidu energia- ja 
kliimapoliitika eesmärgid, milleks on 
konkurentsivõimelisus, säästvus ja 
varustuskindlus. Võtmata arvesse 
kirjeldatud kulutõhususe põhist tähtsuse 
hierarhia põhimõtet võiks energiataristu 
vajada kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe triljoni euro 
väärtuses, millest ca 200 miljardit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab 
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe miljardi euro 
väärtuses, millest ca 200 miljonit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks, kaotades energiasaared, on 
vaja suuri investeeringuid, et kulutõhusalt 
täita liidu energia- ja kliimapoliitika 
eesmärgid, milleks on 
konkurentsivõimelisus, säästvus ja 
varustuskindlus. Energiataristu vajab kuni 
2020. aastani investeeringuid
hinnanguliselt kuni ühe triljoni euro 
väärtuses, millest ca 200 miljardit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
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jääda ettenähtud ajal tegemata. miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Energiataristu vajab 
kuni 2020. aastani investeeringuid 
hinnanguliselt kuni ühe miljardi euro 
väärtuses, millest ca 200 miljonit eurot 
läheks Euroopa jaoks olulistesse elektri- ja 
gaasiülekande- ning salvestus- ja 
hoiustamistaristutesse. Euroopa jaoks 
oluliste projektide puhul on oht, et lubade 
andmise, reguleerimise ja rahastamisega 
seotud takistuste tõttu võib ligikaudu 100 
miljardi euro väärtuses investeeringuid 
jääda ettenähtud ajal tegemata.

(15) Euroopa energiataristu 
ajakohastamiseks ja laiendamiseks ning 
võrkude piiriüleseks omavaheliseks 
ühendamiseks on vaja suuri 
investeeringuid, et kulutõhusalt täita liidu 
energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, 
milleks on konkurentsivõimelisus, säästvus 
ja varustuskindlus. Pikad elektrikiirteed 
aitavad oluliselt ületada taastuvate 
elektrienergia allikate muutlikkust, 
jagades neid ressursse (ümber) kogu 
liidus. Energiataristu vajab kuni 2020. 
aastani investeeringuid hinnanguliselt kuni 
ühe triljoni euro väärtuses, millest ca 200 
miljardit eurot läheks Euroopa jaoks 
olulistesse elektri- ja gaasiülekande- ning 
salvestus- ja hoiustamistaristutesse. 
Euroopa jaoks oluliste projektide puhul on 
oht, et lubade andmise, reguleerimise ja 
rahastamisega seotud takistuste tõttu võib 
ligikaudu 100 miljardi euro väärtuses 
investeeringuid jääda ettenähtud ajal 
tegemata.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Mario Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Euroopa Komisjon rõhutab oma 
8. märtsi 2011. aasta teatises 112/2011 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava“ energiataristu keskset 
tähtsust CO2-heite 85 % võrra 
vähendamise eesmärgi saavutamises 
aastaks 2050;

Or. it

Muudatusettepanek 158
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 kutsuti komisjoni üles 
lihtsustama ja tõhustama loamenetlusi ning 
töötama välja investeeringute jaoks 
atraktiivne õigusraamistik. Euroopa 
Ülemkogu rõhutas, et suur osa 
investeeringutest peaks tulema turult ning 
et kulutused tuleks katta tariifide kaudu. 
Euroopa Ülemkogul tunnistati, et riik 
peaks rahastama selliseid projekte, mis on 
vajalikud varustuskindluse või solidaarsuse 
seisukohast, kuid mis turupõhisele 
finantseerimisele huvi ei paku.

(17) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 kutsuti komisjoni üles 
ühtlustama, lihtsustama, kiirendama ja 
tõhustama loamenetlusi ning töötama välja 
investeeringute jaoks atraktiivne 
õigusraamistik. Euroopa Ülemkogu 
rõhutas, et suur osa investeeringutest peaks 
tulema turult ning et kulutused tuleks katta 
tariifide kaudu. Euroopa Ülemkogul 
tunnistati, et riik peaks rahastama selliseid 
projekte, mis on põhjendatud
varustuskindluse, solidaarsuse ja 
säästlikkuse seisukohast, kuid mis 
piisavale turupõhisele finantseerimisele 
huvi ei paku.

Or. en

Muudatusettepanek 159
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 kutsuti komisjoni üles 
lihtsustama ja tõhustama loamenetlusi ning 
töötama välja investeeringute jaoks 
atraktiivne õigusraamistik. Euroopa 
Ülemkogu rõhutas, et suur osa 
investeeringutest peaks tulema turult ning 
et kulutused tuleks katta tariifide kaudu. 
Euroopa Ülemkogul tunnistati, et riik 
peaks rahastama selliseid projekte, mis on 
vajalikud varustuskindluse või solidaarsuse 
seisukohast, kuid mis turupõhisele 
finantseerimisele huvi ei paku.

(17) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 kutsuti komisjoni üles 
ühtlustama ja tõhustama loamenetlusi ning 
töötama välja investeeringute jaoks 
atraktiivne õigusraamistik. Euroopa 
Ülemkogu rõhutas, et suur osa 
investeeringutest peaks tulema turult ning 
et kulutused tuleks katta tariifide kaudu. 
Euroopa Ülemkogul tunnistati, et riik 
peaks rahastama selliseid projekte, mis on 
vajalikud varustuskindluse või solidaarsuse 
seisukohast, kuid mis turupõhisele 
finantseerimisele huvi ei paku. Samuti 
rõhutas Euroopa Ülemkogu vajadust 
ajakohastada ja laiendada Euroopa 
energiataristut ja ühendada võrke 
piiriüleselt, selleks et 
liikmesriikidevaheline solidaarsus saaks 
toimida, et oleks võimalik kasutada 
alternatiivseid tarne- või transiiditeid ja 
energiaallikaid ning et arendataks edasi 
taastuvaid energiaallikaid, nii et need 
suudaksid konkureerida traditsiooniliste 
energiaallikatega.

Or. en

Selgitus

Määruse põhjenduste ühtlustamine üleeuroopalise energiataristu suunistega.

Muudatusettepanek 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Tuletab meelde, et Euroopa 
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Parlament rõhutas oma 24. oktoobri 
2007. aasta raportis kaubanduse ja 
kliimamuutuste kohta (2007/2003(INI)) 
vajadust kaotada fossiilkütuste toetused; 
tuletab meelde, et Euroopa 2020. aasta 
strateegia kutsub üles kaotama järk-
järgult keskkonda kahjustavad toetused; 
toonitab, et Euroopa Komisjoni 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskava 
rõhutab fossiilkütuste ja keskkonda 
kahjustavate toetuste negatiivset mõju 
ning et 2012. aasta Euroopa poolaasta 
majanduskasvu analüüs kutsus üles 
kaotama keskkonda kahjustavad toetused; 
on seetõttu seisukohal, et oleks 
asjakohane piirata Euroopa Ühendamise 
Rahastus energiataristule eraldatud 
ressursse, mis toimivad otseste või 
kaudsete toetustena fossiilkütustele.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Rakendada tuleks vahendite 
sihtotstarbelist eraldamist 
elektrienergiataristule vähemalt 75 % 
ulatuses kogu Euroopa Ühendamise 
Rahastust energiale eraldatavast 
summast, et võtta piisavalt arvesse 
energiataristu erinevaid 
investeeringuvajadusi; oma raportis 
2011. aasta juuni energianõukogule 
prognoosis komisjon Euroopa tähtsusega 
energiataristule aastani 2020 kokku 
200 miljardi euro suurust 
investeerimisvajadust, millest 
140 miljardit eurot on vaja kõrgpinge 
elektriülekandesüsteemidele ning 
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70 miljardit gaasi ülekandetorustikule.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamise, uuenduslike teenuste 
pakkumise ja äritegevuse platvormiks. 
Seepärast on üleeuroopaline juurdepääs 
kiirele internetiühendusele ja 
digitaalteenustele majanduskasvu ja ühtse 
turu seisukohast äärmiselt oluline. 
Vastavalt tuleks ergutada kooskõlas 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega 
kiirete ja ülikiirete lairibavõrkude 
üleeuroopalist kasutuselevõttu, mis 
omakorda lihtsustab üleeuroopaliste 
digitaalteenuste väljatöötamist ja 
rakendamist. See toetus ei tohi aga tuua 
kaasa turumoonutusi ega 
erainvesteeringute kõrvaletõrjumist.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem (19) Telekommunikatsioonisüsteem 
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muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Uute andmetöötluse 
paradigmadena kerkivad esile ka 
pilvandmetöötlus ja tarkvara pakkumine 
teenusena. Internet on muutumas 
valdavaks sidepidamise, era- ja avalike
teenuste pakkumise ja piiriülese äri- ja 
kaubandustegevuse platvormiks. Seepärast 
on üleeuroopaline juurdepääs kõikjale 
ulatuvale kiirele internetiühendusele ja 
uuenduslikele digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrkude taristu 
hoogustab digitaalteenuste kasutamist 
suure osa kasulike ühiskondlike tegevuste 
jaoks. Internet on muutumas valdavaks 
teabevahetuse, sotsiaalse ja kultuurilise 
ühtekuuluvuse ja äritegevuse platvormiks. 
Seepärast on üleeuroopaline juurdepääs 
kiirele internetiühendusele ja 
digitaalteenustele majanduskasvu ja ühtse 
turu seisukohast äärmiselt oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Adina-Ioana Vălean
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrgud ja 
digitaalteenused on omavahel tihedalt 
seotud. Internet on muutumas valdavaks 
sidepidamisvahendiks teenuste pakkumisel 
ja äritegevuses. Seepärast on 
üleeuroopaline juurdepääs kiirele 
internetiühendusele ja digitaalteenustele 
majanduskasvu ja ühtse turu seisukohast 
äärmiselt oluline.

(19) Telekommunikatsioonisüsteem 
muutub üha enam internetipõhiseks 
taristuks ning lairibavõrkude taristu 
hoogustab digitaalteenuste kasutamist 
suure hulga tegevuste jaoks ühiskonnas. 
Internet on muutumas valdavaks 
teabevahetuse, äritegevuse ning sotsiaalse 
ja kultuurilise ühtekuuluvuse platvormiks. 
Seepärast on üleeuroopaline juurdepääs 
kiirele internetiühendusele ja 
digitaalteenustele majanduskasvu ja ühtse 
turu seisukohast äärmiselt oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kaasaegsed kiudoptilised 
internetivõrgud on äärmiselt oluline taristu 
Euroopa äriühingute vahelise ühenduse 
seisukohast, eelkõige selliste VKEde jaoks, 
mis kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust.

(20) Kaasaegsed kiudoptilised 
internetivõrgud on äärmiselt oluline taristu 
Euroopa äriühingute vahelise ühenduse 
seisukohast, eelkõige selliste VKEde jaoks, 
mis kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust. 
Kahetsusväärselt on kiudoptiliste ja 
ülikiirete lairibaühenduste kasutamine 
Euroopas endiselt mitterahuldav, samal 
ajal kui teised majandusriigid liiguvad 
edasi, võttes ülemaailmse liidrirolli, 
pakkudes oluliselt suuremat võimsust ja 
kiiruseid 1 Gbps ja üle selle. 
Investeeringud 
valguskaabelühendustesse, nii kodude kui 
ka tagasiühenduse võrgu passiivsesse 
taristusse, on ülitähtsad, et Euroopast 
saaks innovatsiooni, teadmiste ja teenuste 
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häll.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kaasaegsed kiudoptilised 
internetivõrgud on äärmiselt oluline taristu 
Euroopa äriühingute vahelise ühenduse 
seisukohast, eelkõige selliste VKEde jaoks, 
mis kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust.

(20) Kaasaegsed kiudoptilised 
internetivõrgud on äärmiselt oluline taristu
Euroopa äriühingute vahelise ühenduse 
seisukohast, eelkõige selliste VKEde jaoks, 
mis kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust. Et vältida 
taristu dubleerimist, hoida ära 
erainvesteeringute mujale viimist ning 
parandada suutlikkuse suurendamist uute 
investeerimisvõimaluste loomiseks ja 
edendada kulutõhususe meetmete 
rakendamist, tuleks võtta meetmeid, et 
täiustada ELi Euroopa Ühendamise 
Rahastust lairibaühendustele antavate 
toetuste ning kõigist teistest 
saadaolevatest allikatest, k.a riiklikest 
lairibakavadest lairibaühendustele 
antavate toetuste kooskõlastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kaasaegsed kiudoptilised
internetivõrgud on äärmiselt oluline taristu 
Euroopa äriühingute vahelise ühenduse 

(20) Kaasaegsed kiired internetivõrgud on 
äärmiselt oluline taristu Euroopa 
äriühingute vahelise ühenduse seisukohast, 
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seisukohast, eelkõige selliste VKEde jaoks, 
mis kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust.

eelkõige selliste VKEde jaoks, mis 
kulutõhususe suurendamiseks soovivad 
kasutada pilvandmetöötlust. 
Telekommunikatsiooni valdkonnas 
pööratakse erilist rõhku meetmetele, mis 
toetavad pilvandmeside- ning ülikiirete 
juhtmeta võrkude kasutuselevõtu 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse. 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2010. aasta 
juunis kiideti heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsuti kõiki institutsioone 
üles seda täielikult rakendama.

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse. 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2010. aasta 
juunis kiideti heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsuti kõiki institutsioone 
üles seda täielikult rakendama. Euroopa 
digitaalse tegevuskava eesmärk 
aastaks 2020 on tagada 100 % kodanikele 
kiire võrguühendus 30 Mbps ja 50 %-le 
kodanikest ülikiire võrguühendus 
100 Mbps.

Or. it

Muudatusettepanek 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse. 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2010. 
aasta juunis kiideti heaks Euroopa 
digitaalarengu tegevuskava ja kutsuti 
kõiki institutsioone üles seda täielikult 
rakendama.

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse. 
2020. aasta eesmärgid tuleks siiski läbi 
vaadata ja võtta sihiks, et Euroopas oleks 
maailma suurimad lairibaühenduse 
kiirused, püüdes tagada, et 2020. aastaks 
on kõigil eurooplastel juurdepääs 
kiirusele 100 Mbit/s ja 50 %-l ELi 
kodumajapidamistest on juurdepääs 
kiirusele 1 Gbit/s või üle selle.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse. 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2010. aasta 
juunis kiideti heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsuti kõiki institutsioone 
üles seda täielikult rakendama.

(21) Euroopa 2020. aasta strateegias 
kutsutakse üles rakendama digitaalarengu 
tegevuskava, millega kehtestatakse 
stabiilne õigusraamistik, et soodustada 
investeeringuid avatud ja 
konkurentsivõimelisse kiire interneti 
taristusse ja sellega seotud teenustesse, mis 
loovad aluse digitaalsele ühtsele turule. 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2010. aasta 
juunis kiideti heaks Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava ja kutsuti kõiki institutsioone 
üles seda täielikult rakendama.

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et tagada Euroopa Liidu 
konkurentsivõime ja hõlbustada maailmas 
juhtiva teenustepõhise majanduse kasvu 
Euroopas, tuleks saavutada praegused 
digitaalarengu tegevuskava eesmärgid 
mitte 2020. aastaks, vaid aastaks 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) 31. mail 2010 jõudis nõukogu 
järeldusele, et Euroopa peaks suunama 
vajalikud vahendid kiirel ja ülikiirel 
internetiühendusel ja 
koostalitlusvõimelistel rakendustel 
põhineva ühtse e-turu arendamisse, ning 
tunnistas, et järgmise põlvkonna 
lairibavõrkudesse tehtavad tõhusad ja 
konkurentsivõimelised investeeringud 
oleksid olulised innovatsiooni, tarbija 
valikuvõimaluste ja liidu konkurentsivõime 
jaoks ning suudaksid tagada parema 
elukvaliteedi tänu paremale 
tervishoiusüsteemile, ohutumale 
transpordile, uutele meediavõimalustele 
ning kaupade ja teenuste paremale 
kättesaadavusele eelkõige piiriüleselt 
aladel.

(22) 31. mail 2010 jõudis nõukogu 
järeldusele, et Euroopa peaks suunama 
vajalikud vahendid kiirel ja ülikiirel 
internetiühendusel ja 
koostalitlusvõimelistel rakendustel 
põhineva ühtse e-turu arendamisse, ning 
tunnistas, et järgmise põlvkonna 
lairibavõrkudesse tehtavad tõhusad ja 
konkurentsivõimelised investeeringud 
oleksid vajalikud innovatsiooni, tarbija 
valikuvõimaluste ja liidu konkurentsivõime 
jaoks ning suudaksid tagada parema 
elukvaliteedi tänu paremale 
tervishoiusüsteemile, ohutumale 
transpordile, uutele meediavõimalustele 
ning kaupade, teenuste ja teadmiste
paremale kättesaadavusele eelkõige 
piiriüleselt aladel.

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Oma 5. mai 2010. aasta 
resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament 
nii investeeringuid avatud lähtekoodiga 
tarkvara kasutamisse kui ka erilist 
tähelepanu Gbps-võrkude rajamisele 
Euroopa teadusasutustele ja ülikoolidele 
ning väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele taskukohast juurdepääsu 
ülikiiretele ühendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Riiklikud investeeringud kiiretesse 
ja ülikiiretesse võrkudesse ei tohi 
põhjendamatult kahjustada konkurentsi 
ega luua investeerimisele negatiivseid 
stiimuleid. Seda tuleks kasutada 
erainvesteeringute ligitõmbamiseks ning 
ainult juhtudel, kui äriline huvi 
investeerimiseks puudub.

Or. en

Muudatusettepanek 176
James Elles, Roberts Zīle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Enamik saadaolevatest uuringutest 
näitavad selgelt olulisel määral 
suurenenud eeliseid, mis tulenevad IKT 
taristusse tehtud investeeringutest 
eesmärgiga luua töökohti ja 
majanduskasvu nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis mitte ainult taristu enda 
väljaehitamiseks, vaid ka digitaalse 
suutlikkuse vahetu, tugeva ja kestva 
võimendusefekti jaoks kogu majanduses, 
eriti väikeettevõtluse puhul; soovitab 
tungivalt teha kõik pingutused mitte 
ainult liidu eelarvest saadaolevate 
summade täpsustamiseks, vaid ka 
olemasolevate vahendite IKT valdkonnas 
kasutuselevõtule suunamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda.

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda. Eriline 
prioriteet peaks olema tagada, et kõiki 
avalikult rahastatavaid süsteeme ja 
tarkvaralahendusi levitataks avatud ja 
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kättesaadavate standardite vormis, mida 
saaksid kõik ühiskondlikud osapooled, k.a 
tulu mittetaotlevad osapooled kerge 
vaevaga soetada ja kasutada, ning et 
riiklike investeeringute tulemusel loodav 
kood tehtaks alati üldsusele avatud 
lähtekoodina kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda.

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda. Ühtse e-
turu väljakujundamiseks tagatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu 
programmi raames toimuva tegevuse 
koordineerimine ning tihe koostöö riiklike 
ja piirkondlike lairibameetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda.

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
küberturve ja hooldamine, jättes üksnes 
riigisisesed kulud riigi operaatorite kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Rahastamisvahendite kasutamisel 
üleeuroopaliste põhiteenuste loomise 
eesmärgil tuleks erilise prioriteedina 
tagada, et teenused põhineksid avatud, 
kättesaadavatel standarditel, mida saaksid 
kõik ühiskondlikud osapooled kerge 
vaevaga soetada ja kasutada, ning et 
standardi arendusprotsess oleks avatud, 
läbipaistev ja kaasav võimalikult paljude 
huvitatud sidusrühmade, k.a kasumit 
mittetaotlevate osapoolte jaoks, ning et 
põhiteenuste rakendustesse tehtavate 
riiklike investeeringute tulemusel loodav 
kood tehtaks alati üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

See on lihtne ja vajak samm koostalitlusvõime tagamise suunas, mis võimaldaks VKEde ja 
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mittetulunduslike osapoolte osalemise kaudu maksimaalset paindlikkust kohalikuks ja 
piirkondlikuks kohandamiseks.

Muudatusettepanek 181
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada mahukate 
taristuprojektide piiriülene koostalitluslik 
kasutuselevõtt eelkõige põhiteenuste 
tasandil, võib olla vajalik, et komisjon, 
liikmesriik ja/või abisaajad korraldavad 
seadmete hanke samaaegselt ja 
paigaldavad need seadmed samal ajal. 
Sellistel juhtudel võib olla vaja eraldada 
liidu rahalist abi hangetele, mida 
korraldavad liikmesriikides taristuteenuste 
pakkujad kas oma nimel või koostöös 
komisjoniga. Sätete kohaselt on võimalik 
ka hulgihange, mis võib muu hulgas olla 
vajalik mitmekeelsete kokkulepete 
sõlmimiseks, et tagada varustuskindlus 
ja/või rajada võrgu varusüsteemid, et 
kõrvaldada taristuvõrgurike, mis võib olla 
põhjustatud mõnest üksikrikkest.

(27) Selleks et tagada mahukate 
taristuprojektide piiriülene koostalitluslik 
kasutuselevõtt eelkõige põhiteenuste 
tasandil, võib olla vajalik, et komisjon, 
liikmesriik ja/või abisaajad korraldavad 
seadmete hanke samaaegselt ja 
paigaldavad need seadmed samal ajal. 
Koostalitlusvõime nõude täitmise 
hõlbustamiseks tuleks eelistada lahendusi, 
mis rakendavad autoritasudeta 
pakutavaid avatud, läbipaistvaid 
standardeid. Sellistel juhtudel võib olla 
vaja eraldada liidu rahalist abi hangetele, 
mida korraldavad liikmesriikides 
taristuteenuste pakkujad kas oma nimel või 
koostöös komisjoniga. Sätete kohaselt on 
võimalik ka hulgihange, mis võib muu 
hulgas olla vajalik mitmekeelsete 
kokkulepete sõlmimiseks, et tagada 
varustuskindlus ja/või rajada võrgu 
varusüsteemid, et kõrvaldada 
taristuvõrgurike, mis võib olla põhjustatud 
mõnest üksikrikkest.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada mahukate 
taristuprojektide piiriülene koostalitluslik 
kasutuselevõtt eelkõige põhiteenuste 
tasandil, võib olla vajalik, et komisjon, 
liikmesriik ja/või abisaajad korraldavad 
seadmete hanke samaaegselt ja 
paigaldavad need seadmed samal ajal. 
Sellistel juhtudel võib olla vaja eraldada 
liidu rahalist abi hangetele, mida 
korraldavad liikmesriikides taristuteenuste 
pakkujad kas oma nimel või koostöös 
komisjoniga. Sätete kohaselt on võimalik 
ka hulgihange, mis võib muu hulgas olla 
vajalik mitmekeelsete kokkulepete 
sõlmimiseks, et tagada varustuskindlus 
ja/või rajada võrgu varusüsteemid, et 
kõrvaldada taristuvõrgurike, mis võib olla 
põhjustatud mõnest üksikrikkest.

(27) Selleks et tagada mahukate 
taristuprojektide piiriülene koostalitluslik 
kasutuselevõtt eelkõige põhiteenuste 
tasandil, võib olla vajalik, et komisjon, 
liikmesriik, piirkonnad, kohalik asutus
ja/või abisaajad korraldavad seadmete 
hanke samaaegselt ja paigaldavad need 
seadmed samal ajal. Sellistel juhtudel võib 
olla vaja eraldada liidu rahalist abi 
hangetele, mida korraldavad 
liikmesriikides või volitustega 
piirkondades taristuteenuste pakkujad kas 
oma nimel või koostöös komisjoniga. 
Sätete kohaselt on võimalik ka hulgihange, 
mis võib muu hulgas olla vajalik 
mitmekeelsete kokkulepete sõlmimiseks, et 
tagada varustuskindlus ja/või rajada võrgu 
varusüsteemid, et kõrvaldada 
taristuvõrgurike, mis võib olla põhjustatud 
mõnest üksikrikkest.

Or. es

Muudatusettepanek 183
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
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tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes.

tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes. Enne suurte uute
investeeringute elluviimist tuleks siiski 
kaaluda hoolikalt juba paljudes Euroopa 
ringkondades rakendatud avatud 
lähtekoodiga lahendusi ning nende 
teistesse ringkondadesse levitamise 
potentsiaali.

Or. en

Selgitus

Euroopa avalikus sektoris on olnud kasutusel juba suur hulk avatud lähtekoodiga rakendusi. 
Märkimisväärsed näited on Hispaania piirkonnad ning München Saksamaal. Näiteid on aga 
ka teistes liikmesriikides, näiteks Rootsi Eksjo ja Rattviki kohalik omavalitsus. Palju rohkem 
kasutatakse avatud lähtekoodiga lahenduste osalisi rakendusi.

Muudatusettepanek 184
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke, e-õppe laialdane kasutamine ja 
nende koostalitlusvõime), mistõttu 
algetapis ei määratleta neid äriliste 
teenustena. Juhul kui rahastatakse üksnes 
põhiteenuseid, tuleks avalikkusele huvi 
pakkuvate teenuste tegelikuks 
kasutuselevõtuks anda ka õige stiimul 
liikmesriigi ja piirkonna tasandil: see on 
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riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes.

eelkõige tingitud sellest, et riigi tasandil 
puudub stiimul ühendada siseriiklikud 
süsteemid põhisüsteemidesse (ning sellest 
tulenevalt kujundada välja koostalitluse ja 
piiriüleste teenuste tingimused), ning 
asjaolust, et erainvestorid üksi ei tagaks 
teenuste kasutuselevõttu 
koostalitlusvõimelistes raamistikes.

Or. it

Muudatusettepanek 185
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes.

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime ja Euroopa 
kultuurikogude digiteerimine), mistõttu 
algetapis ei määratleta neid äriliste 
teenustena. Juhul kui rahastatakse üksnes 
põhiteenuseid, tuleks avalikkusele huvi 
pakkuvate teenuste tegelikuks 
kasutuselevõtuks anda ka õige stiimul 
liikmesriigi ja piirkonna tasandil: see on 
eelkõige tingitud sellest, et riigi tasandil 
puudub stiimul ühendada siseriiklikud 
süsteemid põhisüsteemidesse (ning sellest 
tulenevalt kujundada välja koostalitluse ja 
piiriüleste teenuste tingimused), ning 
asjaolust, et erainvestorid üksi ei tagaks 
teenuste kasutuselevõttu 
koostalitlusvõimelistes raamistikes.

Or. ro
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Muudatusettepanek 186
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes.

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate 
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes. E-riigi teenuste piiriülese 
osutamisega seotud ühishuviprojektid 
peaksid võtma arvesse Euroopa avalike 
teenuste koostalitlusvõime raamistiku 
25 soovitust, mis käsitlevad konkreetseid 
koostalitlusvõime nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avalikkusele huvi pakkuvaid (28) Avalikkusele huvi pakkuvaid 
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üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
hanke laialdane kasutamine ja nende 
koostalitlusvõime), mistõttu algetapis ei 
määratleta neid äriliste teenustena. Juhul 
kui rahastatakse üksnes põhiteenuseid, 
tuleks avalikkusele huvi pakkuvate
teenuste tegelikuks kasutuselevõtuks anda 
ka õige stiimul liikmesriigi ja piirkonna 
tasandil: see on eelkõige tingitud sellest, et 
riigi tasandil puudub stiimul ühendada 
siseriiklikud süsteemid põhisüsteemidesse 
(ning sellest tulenevalt kujundada välja 
koostalitluse ja piiriüleste teenuste 
tingimused), ning asjaolust, et 
erainvestorid üksi ei tagaks teenuste 
kasutuselevõttu koostalitlusvõimelistes 
raamistikes.

üldteenuseid (nt põhiteenused) mõjutavad 
sageli ulatuslikud turuhäired. Rahastatavad 
valdkonnad on seotud avalike teenuste 
osutamisega (e-tervishoiu, e-identiteedi, e-
riigi, e-õppe, e-hanke laialdane kasutamine 
ja nende koostalitlusvõime), mistõttu 
algetapis ei määratleta neid äriliste 
teenustena. Juhul kui rahastatakse üksnes 
põhiteenuseid, tuleks avalikkusele huvi 
pakkuvate teenuste tegelikuks 
kasutuselevõtuks anda ka õige stiimul 
liikmesriigi ja piirkonna tasandil: see on 
eelkõige tingitud sellest, et riigi tasandil 
puudub stiimul ühendada siseriiklikud 
süsteemid põhisüsteemidesse (ning sellest 
tulenevalt kujundada välja koostalitluse ja 
piiriüleste teenuste tingimused), ning 
asjaolust, et erainvestorid üksi ei tagaks 
teenuste kasutuselevõttu 
koostalitlusvõimelistes raamistikes.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Piiriüleste teenuste kasutuselevõtt 
ühest Euroopa riigist teise liikumiseks 
elektrooniliste menetluste loomise teel 
võimaldab tegeleda elektrooniliselt kõigi 
vajalike haldusmenetlustega, hõlbustades 
eurooplaste liikuvust ning muutes selle 
samas vähem kulukaks. Sellest tulenevalt 
on neil teenustel potentsiaal muuta 
positiivses suunas seda, kui lihtsalt saavad 
eurooplased töötada, õppida ja elada 
teises liikmesriigis, ühtsete 
kontaktpunktide abil aadressivahetuse 
registreerimiseks kõigis sihtriigi 
ametiasutustes (kohalik omavalitsus, kool, 
arst, politsei jne) lähteriigi elektroonilise 
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identiteediga.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Algatuses „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm” keskendutakse muu 
hulgas ühiskondlike probleemide (nt 
arukal, keskkonnahoidlikul ja integreeritud 
transpordil, turvalisel, puhtal ja tõhusal 
energial ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial rajanev 
tervishoid, juhtimine ja säästev areng) 
lahendamisele, et vahetult reageerida 
Euroopa 2020. aasta strateegias
kindlaksmääratud probleemidele ning 
toetada tegevust, mis hõlmab kogu tsüklit 
alates teadusuuringutest kuni 
turustamiseni. Raamprogrammiga 
„Horisont 2020” toetatakse kõiki 
innovatsioonitsükli etappe, eelkõige 
turustamisele lähedasemat tegevust, sh 
innovaatilisi finantsinstrumente. Selleks et 
suurendada liidupoolse rahastamise mõju 
ja tagada ühtsus, hakkab Euroopa 
Ühendamise Rahastu tegema tihedat 
koostööd programmiga „Horisont 2020”.

(30) Algatuses „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm” keskendutakse muu 
hulgas ühiskondlike probleemide (nt 
arukal, keskkonnahoidlikul, 
juurdepääsetaval ja integreeritud 
transpordil, turvalisel, puhtal ja tõhusal 
energial ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial rajanev 
tervishoid, juhtimine ja säästev areng) 
lahendamisele, et vahetult reageerida 
Euroopa 2020. aasta strateegias
kindlaksmääratud probleemidele ning 
toetada tegevust, mis hõlmab kogu tsüklit 
alates teadusuuringutest kuni 
turustamiseni. Raamprogrammiga 
„Horisont 2020” toetatakse kõiki 
innovatsioonitsükli etappe, eelkõige 
turustamisele lähedasemat tegevust, sh 
innovaatilisi finantsinstrumente. Selleks et 
suurendada liidupoolse rahastamise mõju 
ja tagada ühtsus, hakkab Euroopa 
Ühendamise Rahastu tegema tihedat 
koostööd programmiga „Horisont 2020”.

Or. en

Selgitus

Arvestades 80 miljoni puuetega inimese olemasolu Euroopas, elanikkonna vananemist ning 
keskkonnaküsimusi, on transpordi juurdepääsetavusest saanud oluline ühiskonna väljakutse.
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Muudatusettepanek 190
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Algatuses „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm” keskendutakse muu 
hulgas ühiskondlike probleemide (nt 
arukal, keskkonnahoidlikul ja integreeritud 
transpordil, turvalisel, puhtal ja tõhusal 
energial ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial rajanev 
tervishoid, juhtimine ja säästev areng) 
lahendamisele, et vahetult reageerida 
Euroopa 2020. aasta strateegias
kindlaksmääratud probleemidele ning 
toetada tegevust, mis hõlmab kogu tsüklit 
alates teadusuuringutest kuni 
turustamiseni. Raamprogrammiga 
„Horisont 2020” toetatakse kõiki 
innovatsioonitsükli etappe, eelkõige 
turustamisele lähedasemat tegevust, sh 
innovaatilisi finantsinstrumente. Selleks et 
suurendada liidupoolse rahastamise mõju 
ja tagada ühtsus, hakkab Euroopa 
Ühendamise Rahastu tegema tihedat 
koostööd programmiga „Horisont 2020”.

(30) Algatuses „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm” keskendutakse muu 
hulgas ühiskondlike probleemide (nt 
arukal, keskkonnahoidlikul ja integreeritud 
transpordil, turvalisel, puhtal ja tõhusal 
energial ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial rajanev 
tervishoid, juhtimine ja säästev areng) 
lahendamisele, et vahetult reageerida 
Euroopa 2020. aasta strateegias
kindlaksmääratud probleemidele ning 
toetada tegevust, mis hõlmab kogu tsüklit 
alates teadusuuringutest kuni 
turustamiseni. Raamprogrammiga 
„Horisont 2020” toetatakse kõiki 
innovatsioonitsükli etappe, eelkõige 
turustamisele lähedasemat tegevust, sh 
innovaatilisi finantsinstrumente. Lisaks 
sellele püüdleb Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) ühiskondlike 
probleemide ületamisel samade 
eesmärkide poole, keskendudes 
uurimistulemuste rakendamisele ning 
uuenduslike toodete ja teenuste 
väljatöötamisele. Selleks et suurendada 
liidupoolse rahastamise mõju ja tagada 
ühtsus, hakkab Euroopa Ühendamise 
Rahastu tegema tihedat koostööd 
programmiga „Horisont 2020” ja EIT-ga.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Paljudes liikmesriikides võetud 
fiskaalmeetmete tõttu peavad riigiasutused 
ümber hindama taristuinvesteeringute 
kavad või nad on seda juba teinud. Seoses 
sellega on avaliku ja erasektori 
partnerlust peetud taristuprojektide 
teostamise tõhusaks vahendiks, millega 
tagatakse selliste poliitikaeesmärkide 
saavutamine nagu kliimamuutuste vastu 
võitlemine, alternatiivsete energiaallikate 
ning energia ja maavarade tõhusam 
kasutamine, säästva transpordi toetamine ja 
lairibavõrkude kasutuselevõtt. Komisjon 
võttis 19. novembri 2009. aasta teatisega 
avaliku ja erasektori partnerluse kohta 
kohustuse muuta avaliku ja erasektori 
partnerluse jaoks ettenähtud rahalised 
vahendid kättesaadavamaks, laiendades 
olemasolevate finantsinstrumentide 
rakendusala.

(33) Paljudes liikmesriikides võetud 
fiskaalmeetmete tõttu peavad riigiasutused 
ümber hindama taristuinvesteeringute 
kavad (või nad on seda juba teinud), 
millega tagatakse selliste 
poliitikaeesmärkide saavutamine nagu 
kliimamuutuste vastu võitlemine, 
alternatiivsete energiaallikate ning energia 
ja maavarade tõhusam kasutamine, säästva 
transpordi toetamine ja lairibavõrkude 
kasutuselevõtt.

Or. en

Selgitus

Viidata tuleb asjakohaste liikmesriikide eelarvemeetmetega saavutatavatele stimuleerivale 
mõjule, kuivõrd avaliku ja erasektori partnerluse positiivne mõju ei ole kaugeltki tõestatud.

Muudatusettepanek 192
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Paljudes liikmesriikides võetud 
fiskaalmeetmete tõttu peavad riigiasutused 
ümber hindama taristuinvesteeringute 
kavad või nad on seda juba teinud. Seoses 
sellega on avaliku ja erasektori partnerlust 
peetud taristuprojektide teostamise 
tõhusaks vahendiks, millega tagatakse 

(33) Paljudes liikmesriikides või 
volitustega piirkondades võetud 
fiskaalmeetmete tõttu peavad riigiasutused 
ümber hindama taristuinvesteeringute 
kavad või nad on seda juba teinud. Seoses 
sellega on avaliku ja erasektori partnerlust 
peetud taristuprojektide teostamise 
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selliste poliitikaeesmärkide saavutamine 
nagu kliimamuutuste vastu võitlemine, 
alternatiivsete energiaallikate ning energia 
ja maavarade tõhusam kasutamine, säästva 
transpordi toetamine ja lairibavõrkude 
kasutuselevõtt. Komisjon võttis 19. 
novembri 2009. aasta teatisega avaliku ja 
erasektori partnerluse kohta kohustuse 
muuta avaliku ja erasektori partnerluse 
jaoks ettenähtud rahalised vahendid 
kättesaadavamaks, laiendades 
olemasolevate finantsinstrumentide 
rakendusala.

tõhusaks vahendiks, millega tagatakse 
selliste poliitikaeesmärkide saavutamine 
nagu kliimamuutuste vastu võitlemine, 
alternatiivsete energiaallikate ning energia 
ja maavarade tõhusam kasutamine, säästva 
transpordi toetamine ja lairibavõrkude 
kasutuselevõtt. Komisjon võttis 19. 
novembri 2009. aasta teatisega avaliku ja 
erasektori partnerluse kohta kohustuse 
muuta avaliku ja erasektori partnerluse 
jaoks ettenähtud rahalised vahendid 
kättesaadavamaks, laiendades 
olemasolevate finantsinstrumentide 
rakendusala.

Or. es

Muudatusettepanek 193
Sabine Wils

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 
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.

(34) Hoolimata sellest, et suurt osa 
Euroopa 2020. aasta strateegia alusel 
tehtavatest investeeringutest on võimalik 
saada konkreetsete reguleerivate meetmete 
abil, on rahastamiseks vaja riiklikku 
sekkumist ning liidu abi toetuste ja 
innovaatiliste finantsinstrumentide näol.
Enne finantsinstrumentide kasutamise 
kohta otsuse tegemist peaks komisjon 
asjaomaste liikmesriikide ja kaasatud ELi 
institutsioonide abiga kõnealuseid 
instrumente eelnevalt hindama.

Or. en
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Selgitus

Uuenduslike rahastamisvahendite kasutamist tuleks eelnevalt väga hoolikalt hinnata.

Muudatusettepanek 194
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Selleks et tagada võrdsus ühelt 
poolt selliste transpordiprojektide, milles 
juba rakendatakse „kasutaja maksab“ 
põhimõtet, ning teiselt poolt selliste 
projektide vahel, mis kasutajatelt tasu ei 
võta, peaks liit nägema ette toetuste kaudu 
rahastamise ka transpordiprojektidele, 
mis loovad tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Liikmesriikide eelarvemeetmed 
peaksid ärgitama riigiasutusi edendama 
taastuvaid energiaallikaid ning samuti 
energia- ja ressursitõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) ELi eelarve toetuste vormis 
kasutamise optimeerimiseks peaksid need 
toetused olema reserveeritud projektidele, 
mis loovad vähe või ei loo üldse tulu, välja 
arvatud transpordiprojektid, milles 
kogutakse taristutasusid.

Or. en

Selgitus

Vastavalt määrusele EÜ 2001/14 peavad raudteeoperaatorid kogu Euroopas maksma 
raudteetaristu kasutamise eest juurdepääsutasusid. Seeläbi loodav tulu võib mõnel juhul olla 
piisav hoolduskulude, kuid mitte uuendamise või uute ehituste kulude katmiseks. Seetõttu peab 
tegema raudteetaristule erandi. Piirdumine toetuste andmisel projektidega, mis loovad vähe 
või ei loo üldse tulu, hoiaks sarnaselt ära ka ELi kaasrahastamise projektide puhul, mis on 
mõeldud maanteetaristu eest teemaksude võtmiseks, mis on üks transpordi valge raamatu 
põhieesmärke.

Muudatusettepanek 197
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Paljudes liikmesriikides ja 
volitustega piirkondades võetud 
fiskaalmeetmete tõttu peavad 
riigiasutused ümber hindama 
taristuinvesteeringute kavad või nad on 
seda juba teinud. Sellega seoses peetakse 
avaliku ja erasektori partnerlust tõhusaks 
vahendiks, et viia ellu taristuprojektid, 
millega tagatakse selliste eesmärkide 
täitmine nagu kliimamuutuse vastu 
võitlemine, alternatiivsete energiaallikate, 
energiatõhususe ja ressursside 
ratsionaalse kasutamise edendamine, 
säästliku transpordi propageerimine ja 
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lairibavõrkude kasutuselevõtt. Komisjon 
võttis 19. novembri 2009. aasta teatisega 
avaliku ja erasektori partnerluse kohta 
kohustuse muuta avaliku ja erasektori 
partnerluse jaoks ettenähtud rahalised 
vahendid kättesaadavamaks, laiendades 
olemasolevate finantsinstrumentide 
rakendusala.

Or. es

Muudatusettepanek 198
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) ELi eelarve läbivaatamise käigus 
rõhutati asjaolu, et pikaajaliste 
äripotentsiaaliga projektide puhul peaks 
olema normiks kasutada liidu fonde 
koostöös finants- ja pangandussektoriga, 
eelkõige Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) ja liikmesriikide avaliku sektori 
finantseerimisasutustega, aga ka muude 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega ja 
erafinantssektoriga.

(35) ELi eelarve läbivaatamise käigus 
rõhutati asjaolu, et pikaajaliste 
äripotentsiaaliga projektide puhul peaks 
olema normiks kasutada liidu fonde 
koostöös finants- ja pangandussektoriga, 
eelkõige Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) ja liikmesriikide avaliku sektori 
finantseerimisasutustega, aga ka muude 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega ja 
erafinantssektoriga, k.a riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil. Partnerluse 
korraldus peab rõhutama kohalikke 
teadmisi ning projektide ja 
finantsvahendajate vahelist suhet.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) ELi eelarve läbivaatamise käigus 
rõhutati asjaolu, et pikaajaliste 
äripotentsiaaliga projektide puhul peaks 
olema normiks kasutada liidu fonde 
koostöös finants- ja pangandussektoriga, 
eelkõige Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) ja liikmesriikide avaliku sektori 
finantseerimisasutustega, aga ka muude 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega ja 
erafinantssektoriga.

(35) ELi eelarve läbivaatamise käigus 
rõhutati asjaolu, et pikaajaliste 
äripotentsiaaliga projektide puhul peaks 
olema normiks kasutada liidu fonde 
koostöös finants- ja pangandussektoriga, 
eelkõige Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) ja liikmesriikide avaliku sektori 
finantseerimisasutustega, aga ka muude 
rahvusvaheliste finantseerimisasutustega ja 
erafinantssektoriga, k.a riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil. Partnerluse 
korraldus peab rõhutama kohalikke 
teadmisi ning projektide ja 
finantsvahendajate vahelist suhet.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Sabine Wils

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 
konkreetsetel, ükshaaval hinnatavatel 
juhtudel on ebaoptimaalseid 
investeerimisolukordi võimalik lahendada 
ja turu puudujääke kõrvaldada 
finantsinstrumentide, mitte toetuste abil.

Or. en
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Selgitus

Finantsinstrumentide kasutamist toetuste asemel tuleks hinnata juhtumipõhiselt, et 
optimeerida konkreetseid investeerimisvajadusi.

Muudatusettepanek 201
Antonio Cancian

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 piisavas mahus 
toetuse andmiseks sidusa 
rahastamisstrateegia jaoks, 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.

Or. it

Muudatusettepanek 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kõnealused finantsinstrumendid, 
näiteks projektivõlakirjad, võivad anda 
hoogu Euroopa lisandväärtusega 
transporditaristu rahastamisele. Seetõttu 
tuleks nende kasutamist tugevalt 
soodustada, et kasutada ELi eelarvet 
kõige tõhusamalt.
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Or. en

Muudatusettepanek 203
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kuigi enamik finantsinstrumente 
peaks olema ette nähtud kõigi sektorite 
jaoks ühiselt, võib mõni neist olla 
mõeldud mõne konkreetse sektori jaoks. 
Komisjoni talituste prognoosid näitavad, et 
kuna lairibateenustele antakse rahalist 
toetust eelkõige finantsinstrumentide 
kaudu, ei tohiks finantsinstrumentide jaoks 
vajalike liidu eelarvevahendite maht 
ületada transpordisektoris kaht miljardit ja 
energeetikasektoris üht miljardit eurot.

(38) Rahalise abi tõhusaima vormi valikul 
tuleks võtta piisavalt arvesse abikõlblike 
projektide sektori- ja projektispetsiifilisi 
omadusi. Komisjoni talituste prognoosid 
näitavad, et kuna lairibateenustele antakse 
rahalist toetust eelkõige 
finantsinstrumentide kaudu, ei tohiks 
finantsinstrumentide jaoks vajalike liidu 
eelarvevahendite maht ületada 
transpordisektoris kaht miljardit ja 
energeetikasektoris üht miljardit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kuigi enamik finantsinstrumente 
peaks olema ette nähtud kõigi sektorite 
jaoks ühiselt, võib mõni neist olla mõeldud 
mõne konkreetse sektori jaoks. Komisjoni 
talituste prognoosid näitavad, et kuna
lairibateenustele antakse rahalist toetust 
eelkõige finantsinstrumentide kaudu, ei 
tohiks finantsinstrumentide jaoks vajalike 
liidu eelarvevahendite maht ületada 
transpordisektoris kaht miljardit ja 
energeetikasektoris üht miljardit eurot.

(38) Kuigi enamik finantsinstrumente 
peaks olema ette nähtud kõigi sektorite 
jaoks ühiselt, võib mõni neist olla mõeldud 
mõne konkreetse sektori jaoks. Komisjoni 
talituste prognoosid näitavad, et kuigi
lairibavõrkudele antakse rahalist toetust 
eelkõige finantsinstrumentide kaudu, ei 
tohiks finantsinstrumentide jaoks vajalike 
liidu eelarvevahendite maht ületada 
transpordisektoris kaht miljardit ja 
energeetikasektoris üht miljardit eurot.
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Or. en

Muudatusettepanek 205
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kuigi enamik finantsinstrumente 
peaks olema ette nähtud kõigi sektorite 
jaoks ühiselt, võib mõni neist olla 
mõeldud mõne konkreetse sektori jaoks. 
Komisjoni talituste prognoosid näitavad, 
et kuna lairibateenustele antakse rahalist 
toetust eelkõige finantsinstrumentide 
kaudu, ei tohiks finantsinstrumentide jaoks 
vajalike liidu eelarvevahendite maht 
ületada transpordisektoris kaht miljardit
ja energeetikasektoris üht miljardit eurot.

(38) Energeetikasektorile tuleks anda
rahalist toetust eelkõige 
finantsinstrumentide kaudu, 
finantsinstrumentide jaoks vajalike liidu 
eelarvevahendite maht ei tohiks
energeetikasektoris olla väiksem kui 
8,2 miljardit eurot ning uuringute ja 
ehitustööde jaoks mõeldud toetuste maht 
ei tohiks ületada 0,9 miljardit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Peale selle tuleks 
maanteetranspordi valdkonnas ja selleks, 
et suurendada projektiarendajate 
finantsvastutust, arvesse võtta meetmeid 
TEN-T võrgus olemasolevate 
kontsessioonide ühendamiseks – täites 
seega EIP rahaliste vahendite 
taotlemiseks kehtestatud kriteeriumeid, 
mis nõuavad kindlat majanduslikku seisu, 
millega suudetakse teha tõhusaid ja hästi 
toimivaid turutoiminguid TEN-T võrgus 
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olemasolevate kontsessioonide 
ühendamiseks.

Or. it

Selgitus

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Muudatusettepanek 207
Nuno Teixeira

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 
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.

(39) Selleks et tagada finantsinstrumentide 
kaudu abi saajate mitmekesisus sektorite 
kaupa ja suurendada geograafilist 
mitmekesisust abisaajatest liikmesriikide 
ja Euroopa piirkondade hulgas, 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.

Or. pt

Selgitus

Rahaliste vahendite saajate mitmekesisus geograafiliste piirkondade ja majandussektorite 
kaupa peab olema tagatud mitte ainult ELi 27 liikmesriigis, vaid ka ELi piirkondade seas.
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Muudatusettepanek 208
Sabine Wils

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 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.

(39) Selleks et tagada finantsinstrumentide 
kaudu abi saajate mitmekesisus sektorite 
kaupa ja suurendada geograafilist 
mitmekesisust, nii et järk-järgult hõlmataks 
kõiki liikmesriike, peaks komisjon koos 
Euroopa Investeerimispangaga andma 
vajalikku toetust selliste 
finantsinstrumentide kaudu abi taotlenud
liikmesriikidele selliste projektide 
ettevalmistamiseks, mille rahastamist 
võidakse kaaluda.

Or. en

Selgitus

Projektide rahastamiseks erikanalite väljatöötamist avaliku ja erasektori partnerluse kaudu 
tuleks pakkuda ainult juhul, kui liikmesriigid seda projektikavandeid esitades enda 
finantsalaseid otsuseid vastu võttes küsivad.

Muudatusettepanek 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Finantsinstrumente käsitlevate 
tingimustega seoses võib olla vaja lisada 
tööprogrammidesse täiendavad nõuded, 
näiteks tagada konkurentsivõimelised
turud, pidades silmas liidu poliitika 
arengusuundi, tehnika arengut ja muid
asjakohaseks osutuda võivaid tegureid.

(40) Finantsinstrumente käsitlevate 
tingimustega seoses võib olla vaja lisada 
tööprogrammidesse täiendavad nõuded, 
näiteks tagada konkurentsivõimeline ja 
õiglane siseturg, pidades silmas liidu 
poliitika arengusuundi, tehnika arengut ja 
muid asjakohaseks osutuda võivaid 
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tegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse ja järjepidevuse. 
Pärast transpordisektori mitmeaastase 
tööprogrammi rakendamist esitatud 
taotlustega seotud kulusid tuleks hakata 
käsitama abikõlblikuna alates 1. jaanuarist 
2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse, õigluse ja 
järjepidevuse. Pärast transpordisektori 
mitmeaastase tööprogrammi rakendamist 
esitatud taotlustega seotud kulusid tuleks 
hakata käsitama abikõlblikuna alates 1. 
jaanuarist 2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007.
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
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olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse ja järjepidevuse. 
Pärast transpordisektori mitmeaastase 
tööprogrammi rakendamist esitatud 
taotlustega seotud kulusid tuleks hakata 
käsitama abikõlblikuna alates 1. jaanuarist 
2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse, läbipaistvuse ja 
järjepidevuse. Pärast transpordisektori 
mitmeaastase tööprogrammi rakendamist 
esitatud taotlustega seotud kulusid tuleks 
hakata käsitama abikõlblikuna alates 1. 
jaanuarist 2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Arvestades liidu olemasolevate 
vahendite piiratust, tuleb soovitud mõju 
saavutamiseks keskenduda projektidele, 
millel on Euroopa jaoks suurim 
lisandväärtus. Transpordisektoris tuleks 
seega liidu toetust anda põhivõrgule 
(eelkõige põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide valdkonnas. 
Energeetikasektoris peaks rahaline abi 
keskenduma energia siseturu
väljakujundamisele, varustuskindluse 
tagamisele, taastuvenergia ülekande 
tagamisele tootmiskohtadest nõudlus- ja 
salvestuskeskustesse ning 
erainvesteeringute ligimeelitamisele. 
Telekommunikatsioonisektoris tuleks 
rahaline abi suunata peamiselt 
projektidele, mis tekitavad nõudlust 
lairibaühenduse järele, sealhulgas 
Euroopa digitaalteenuste taristu 
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ülesehitamisele, mis peaks omakorda 
soodustama investeeringuid lairibavõrgu 
kasutuselevõtuks.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Michael Cramer

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 rahastamise 
tulemuslikkust ja tõhusust ning selle mõju 
rahastu ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide üldeesmärkide saavutamisele. 
Kõnealused hindamised tuleks edastada 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Silvia-Adriana Ţicău

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 ning edastama selle 
tulemused Euroopa Parlamendile, et 
hinnata rahastamise tulemuslikkust ja 
tõhusust ning selle mõju rahastu ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetide 
üldeesmärkide saavutamisele.

Or. ro
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Muudatusettepanek 215
Izaskun Bilbao Barandica

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 viib läbi vahe- ja 
järelhindamist, et hinnata rahastamise 
tulemuslikkust ja tõhusust ning selle mõju 
rahastu ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide üldeesmärkide saavutamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 216
Ioannis A. Tsoukalas

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 rahastamise 
tulemuslikkust ja tõhusust ning selle mõju 
rahastu ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteetide üldeesmärkide saavutamisele. 
Komisjon avaldab kord aastas 
tulemustabeli, mis kajastab kõigi Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames valitud 
projektide edusamme.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Kõnealused hindamised peaksid 
sisaldama hinnangut liikmesriikide või 
asjaomaste rakendusasutuste suutlikkuse 
kohta pidada kinni nende endi
kaasrahastamise kohustusest 
ühishuviprojekti teostamiseks pakutavate 
ELi toetuste või uuenduslike 
finantsinstrumentide rakendamisel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni hindamistel tuleks võtta lisaks Euroopa Ühendamise Rahastu eesmärkide 
ja Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetidega sobivuse hindamisele hoolikalt arvesse ka 
liikmesriikide saavutusi ühishuviprojektis osalemisel.

Muudatusettepanek 218
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
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dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Olulised otsused tuleks tingimata teha seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 219
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 
valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas. 
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal kõikide pädevate asutustega, 
sealhulgas kohaliku ja piirkondliku 
omavalitsusega ning riigi 
haldusorganitega, asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. es
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Muudatusettepanek 220
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Euroopa Liidu finantshuve tuleks 
kogu kulutsükli vältel kaitsta 
proportsionaalsete meetmete kaudu, mis 
hõlmavad rikkumiste ärahoidmist, 
avastamist ja uurimist, samuti 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmist ning vajaduse korral 
karistusi.

(47) Euroopa Liidu finantshuve tuleks 
kogu kulutsükli vältel kaitsta 
proportsionaalsete meetmete kaudu, mis 
hõlmavad rikkumiste ärahoidmist, 
avastamist ja uurimist, samuti 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmist ning vajaduse korral 
karistusi. Kogu see teave tuleb kõikides 
selle etappides teha täielikult läbipaistvalt 
parlamendile teatavaks.

Or. es

Muudatusettepanek 221
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Lepinguvormid peavad vastama 
projekti alustele ja tingimustele ning 
tagama ausa ja laialdase konkurentsi 
projektikutsete puhul, mida 
kaasrahastatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu vahenditest.
Selleks et saavutada parimat 
majanduslikult tasuvat hinda ja 
tõhusaimat rakendamist, tuleks 
lepingulised alused kehtestada õiglaselt ja 
riskidele vastavalt, seda põhimõtet tuleks 
kohaldada sõltumatult riiklikest või 
rahvusvahelistest standarditest.

Or. de
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Muudatusettepanek 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Tagamaks ausat ja laialdast 
konkurentsi projektide puhul, mida 
rahastatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu vahenditest, peab lepinguvorm 
vastama projekti eesmärkidele ja 
tingimustele. Lepingu tingimused tuleb 
koostada nii, et hankega seotud riskid 
oleks jaotatud õiglasel viisil, selleks et 
saavutada majanduslikult tasuvaimat 
hinda ja tõhusaimat lepingu täitmist. Seda 
põhimõtet kohaldatakse sõltumata sellest, 
kas kasutatakse riiklikku või 
rahvusvahelist lepinguvormi.

Or. de

Selgitus

Osades ELi liikmesriikides kasvab hankijate seas suundumus asendada üldiseid 
lepingutingimusi eritingimustega ja muuta nii riskide jagamist seoses avalike projektidega. 
Niisugustel riski jagamise muudatustel pole negatiivsed tagajärjed mitte ainult asjaomase 
lepingutäitja lepingulisele olukorrale, vaid ka üldisele konkurentsikeskkonnale asjaomastes 
riikides ning projektile endale.

Muudatusettepanek 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Tagamaks Euroopa Ühendamise 
Rahastust abi saavatele projektidele 
laialdase ja õiglase konkurentsi, peavad 
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pakkumused põhinema õiglastel ja 
läbipaistvatel lepingutingimustel ning 
kasutatav lepinguvorm peab olema 
projekti eesmärkide ja asjaolude 
seisukohast asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus.

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peab 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus. Vaja on koordineerimist kaasatud 
Euroopa Komisjoni peadirektoraatide 
vahel, et mitte takistada nende projektide 
elluviimist, eelkõige meremagistraalide 
valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
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riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus.

riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus. Transpordisektoris tuleks erilist 
tähelepanu pöörata üleeuroopaliste ja 
ülevahemereliste transpordivõrkude 
ühenduse tihendamisele, eelkõige selleks, 
et hõlbustada kaupade transporti 
meremagistraalide kaudu. 
Energeetikasektoris tuleks põhirõhk 
suunata Vahemere elektriringi 
teostamisele ja merealuste otseühenduste 
väljaehitamisele ELi ja Vahemere 
kagukalda riikide vahel, et tagada kahe 
energiasüsteemi vaheline struktuurne 
täiendavus.

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike. Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
olema kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus.

(48) Mõned liidule huvi pakkuvad 
taristuprojektid võiksid ühendada ja 
hõlmata ka naaberriike, ühinemiseks 
valmistuvaid riike ja muid kolmandaid 
riike, näiteks Vahemere lõuna- ja 
idapiirkonda, millel on oluliselt 
päikeseenergiat, mida võiks pikkade 
elektriühenduste kaudu ELi importida. 
Euroopa Ühendamise Rahastu peaks olema 
kõnealuste taristute ühendamise ja 
rahastamise lihtsustatud vahend, mille abil 
tagada liidu eelarve sise- ja välisvahendite 
sidusus.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Kolmandate riikide ettevõtete 
osalemine on Euroopa Ühendamise 
Rahastu eesmärkide saavutamise 
hädavajalik eeltingimus, kuna nad võivad 
projektidesse panustada oma kogemusi ja 
tehnoloogiat. Samas tuleb erilist 
tähelepanu pöörata töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse järgimisele nende 
ettevõtete poolt. Tegemist on Euroopa 
ühiskonna üha selgemini väljendatud 
nõudmisega. Seega tuleb komisjonile 
anda vahendid nimetatud ülesande 
täitmiseks, et tagada aus konkurents 
Euroopa ja kolmandate riikide ettevõtete 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 b) Kolmandate riikide ettevõtete 
osalemisega liidu rahastatavates 
projektides peab kaasnema vastastikkuse 
nõue kaubandussuhetes. See tähendab, et 
Euroopa ettevõtetele peab vastavas 
kolmandas riigis olema tagatud 
juurdepääs võrdväärsetele võimalustele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 229
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu ning määratakse 
kindlaks tingimused, meetodid ja 
menetlused liidu rahalise abi andmiseks 
üleeuroopalistele võrkudele eesmärgiga 
toetada transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu projekte.

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu ning määratakse 
kindlaks tingimused, meetodid ja 
menetlused liidu rahalise abi andmiseks 
üleeuroopalistele võrkudele eesmärgiga 
toetada transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu projekte ja 
omavahelise koostoimega projekte.

Or. it

Muudatusettepanek 230
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu ning määratakse 
kindlaks tingimused, meetodid ja 
menetlused liidu rahalise abi andmiseks 
üleeuroopalistele võrkudele eesmärgiga 
toetada transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu projekte.

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu ning määratakse 
kindlaks tingimused, meetodid ja 
menetlused liidu rahalise abi andmiseks 
üleeuroopalistele võrkudele eesmärgiga 
toetada transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu projekte. 
Energeetika valdkonnas aitab Euroopa 
Ühendamise Rahastu liidul investeerida 
energiatõhususse, taastuvenergiasse ning 
elektrienergia arukatesse ülekande- ja 
jaotusvõrkudesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 231
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt kahes 
liikmesriigis või ühes liikmesriigis ja selle 
naaberriigis;

(2) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt kahes 
liikmesriigis või ühes liikmesriigis ja selle 
naaberriigis, mis hõlmab ka rannikust 
eemal asuvat meresadamat ja sadamaid;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt 
kahes liikmesriigis või ühes liikmesriigis 
ja selle naaberriigis;

(2) „piiriülene lõik“ – kummalgi pool piiri 
asuvate lähimate sõlmede vaheline 
ühendus;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkumise vähemalt kahes
liikmesriigis või ühes liikmesriigis ja selle 
naaberriigis;

(2) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti teostumise või jätkumise 
vähemalt kahes liikmesriigis või ühes 
liikmesriigis ja selle naaberriigis;
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Or. ro

Muudatusettepanek 234
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – täiendavad meetmed, mis on 
vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline abi, samuti ettevalmistus-, 
teostatavus-, koordineerimis-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevus, mis on otseselt vajalikud 
rahastu juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige uuringud, 
kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, mestimine, teabe 
levitamine, teadlikkuse tõstmine ja 
kommunikatsioonimeetmed, 
teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis võivad olla vajalikud rahastu 
juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

(5) „programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – kõik täiendavad meetmed, mis 
on vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu 
ja üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline abi, samuti ettevalmistus-, 
teostatavus-, koordineerimis-, järelevalve-, 
huvitatud poolte ja sidusrühmadega 
konsulteerimise, kontrolli-, auditeerimis-
ja hindamistegevus, mis on otseselt 
vajalikud rahastu juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks, eelkõige 
uuringud, kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, mestimine, teabe 
levitamine, teadlikkuse tõstmine ja 
kommunikatsioonimeetmed, 
teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis võivad olla vajalikud rahastu 
juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

Or. en

Selgitus

Mõjutatud kodanike ja asjaomaste sidusrühmade kaasamine on Euroopa Ühendamise 
Rahastu tõhusa rakendamise toetamisel keskse tähtsusega; seetõttu tuleks see lisada 
ettevalmistustegevuse ja rahastu haldamise hulka.

Muudatusettepanek 235
Michael Cramer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – täiendavad meetmed, mis on 
vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline abi, samuti ettevalmistus-, 
teostatavus-, koordineerimis-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevus, mis on otseselt vajalikud 
rahastu juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige uuringud, 
kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, mestimine, teabe 
levitamine, teadlikkuse tõstmine ja 
kommunikatsioonimeetmed, 
teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis võivad olla vajalikud rahastu 
juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

(5) „programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – täiendavad meetmed, mis on 
vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline abi, samuti ettevalmistus-, 
teostatavus-, koordineerimis-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevus ning keskkonnamõju 
hindamised ja strateegilised 
keskkonnahindamised, mis on otseselt 
vajalikud rahastu juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks, eelkõige 
uuringud, kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, mestimine, teabe 
levitamine, teadlikkuse tõstmine ja 
kommunikatsioonimeetmed, 
teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis võivad olla vajalikud rahastu 
juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „konsultatsiooniprotsess” –
asjakohane ja piisav protsess, mis hõlmab 
kinnipidamist Århusi konventsioonist, 
nagu on sätestatud direktiiviga 
2003/4/EÜ, mille kohaselt 
konsulteeritakse enne ühishuviprojekti 
vastuvõtmist kõigi asjaomaste huvitatud 
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pooltega vastavalt kehtivatele riiklikele 
eeskirjadele ja õigusnormidele, et nad 
saaksid kavandatava projekti suhtes 
väljendada oma muresid ja esitada 
ettepanekuid. Kõnealune konsulteerimine 
järgib nõudeid, mis on sätestatud 
direktiivides 85/337/EMÜ ja 2001/42/EÜ;

Or. en

Selgitus

Mõjutatud elanikkonna ja huvitatud poolte kaasamist nende arvamuse küsimisega 
teostatavusuuringu etapis ja enne mis tahes lõplikku ühishuviprojekti vastuvõtmist nõutakse 
direktiivi 2001/42/EÜ artikliga 6 ning see on üks peamine viis, millega välditakse keskkonna 
ja rahvatervise kahjustamist.

Muudatusettepanek 237
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius.
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius;

Or. en

Selgitus

Teatud juhtudel võivad kitsaskohtade kõrvaldamiseks olla vajalik uuendamine või 
korrastamine.

Muudatusettepanek 238
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius.
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu loomise 
või olemasoleva taristu olulise 
ajakohastamise abil, et suurendada selle 
võimsust, nt sildade või tunnelite abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” transpordisektoris –
füüsiline või tehniline tõke, mille tõttu 
süsteem katkeb ja pikamaa-liiklusvoog või 
piiriülene liiklusvoog ei saa jätkuda või on 
häiritud. Selliseid tõkkeid on võimalik 
kõrvaldada uue taristu loomise või 
olemasoleva taristu olulise 
ajakohastamise abil, et suurendada selle 
võimsust, nt sildade või tunnelite abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius. Olemasoleva taristu 
ajakohastamise vajadust ei käsitata 
kitsaskohana;

Or. en
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Selgitus

Terminit „kitsaskoht“ kasutatakse transporditaristu kontekstis; seetõttu peaks määratlus 
piirduma transpordisektoriga. Komisjoni pakutud määratlus on liiga piirav, kuna ei võta 
arvesse kõiki olukordi, mis praktikas kitsaskohti põhjustavad. Komisjoni pakutud määratluse 
viimane lause on segadusseajav, kuna segab kitsaskoha määratluse kitsaskoha kõrvaldamise 
meetmega, seetõttu tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek 240
Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” transpordisektoris –
füüsiline või tehniline tõke, mille tõttu 
süsteem katkeb ja pikamaa-liiklusvoog või 
piiriülene liiklusvoog ei saa jätkuda või on 
häiritud. Selliseid tõkkeid on võimalik 
kõrvaldada uue taristu loomise või 
olemasoleva taristu olulise 
ajakohastamise abil, et suurendada selle 
võimsust, nt sildade või tunnelite abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu loomise 
abil, näiteks sildade, lüüside, 
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lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

kaitsemuulide, merepõhja süvenduste või 
tunnelite abil, millega lahendatakse sellised 
probleemid nagu langused, kurviraadiused, 
sillaalune kõrgus, faarvaatri mõõtmed, 
rööpmelaius, või keskmise või madalama 
liigitusklassiga taristulõikude 
parandamise abil ülejäänud võrgu 
tasemele; 

Or. en

Selgitus

Kitsaskohad peaksid hõlmama kõiki transpordiliike. Kitsaskohti võib kõrvaldada uue taristu 
abil, kuid teatud juhtudel on kulutõhusam täiustada olemasolevat taristut.

Muudatusettepanek 242
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline või tehniline 
tõke transpordisektoris, mille tõttu 
süsteem katkeb või on takistatud ja 
pikamaa- ja piiriülene liiklusvoog ei saa 
jätkuda. Selliseid tõkkeid on võimalik 
kõrvaldada uue taristu ehitamise või 
olemasoleva taristu märgatava 
ajakohastamisega selle läbilaskevõime 
suurendamiseks, nt sildade või tunnelite 
abil, millega lahendatakse sellised 
probleemid nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius;

Or. sl

Selgitus

Mõistet „kitsaskoht“ kasutatakse siinkohal transporditaristu kontekstis ja seega peaks 
määratlus olema sobivalt piiritletud. Komisjoni määratlus ei käsitle kõiki peamisi olukordi, 
mis viivad praktikas kitsaskohtade tekkeni. Määratluse viimane lause tuleks välja jätta, kuna 
see viitab ainult kitsaskohtade kaotamise viisile ning ei kuulu seetõttu määratlusse.

Muudatusettepanek 244
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada nii uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius, kui 
ka olemasoleva taristu ajakohastamise abil, 
mis võib tuua kitsaskoha piiranguid 
lahendavate tehniliste uuenduste kaudu 
kaasa olulisi täiendusi;

Or. en
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Selgitus

Kulude-tulude analüüsi ning strateegilise keskkonnamõju hindamise alusel võib vastu võtta 
kõik sobivad ja säästlikud lahendused, mis lahendavad kitsaskoha kiiremini ja 
kulutõhusamalt, ning see ei tohiks välistada võimaliku olemasoleva taristu ajakohastamist.

Muudatusettepanek 245
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid 
tõkkeid on võimalik kõrvaldada uue 
taristu, nt sildade või tunnelite abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius. Olemasoleva taristu 
ajakohastamise vajadust ei käsitata 
kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline, operatiivne 
või korralduslik tõke, mis häirib või 
takistab transpordivoogude jätkuvust. 
Selliseid tõkkeid on võimalik kõrvaldada 
peamiselt olemasoleva taristu tõhusama 
kasutamise või ajakohastamise ja 
korrastamise teel. Kui see osutub 
ebapiisavaks, tuleb võib-olla rajada uus 
taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht“ – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht“ – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite või olemasoleva 
taristu kohandamise (ümbersõidutee) abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius. Olemasoleva taristu 
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ajakohastamise vajadust ei käsitata 
kitsaskohana;

Or. fr

Muudatusettepanek 247
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” transpordisektoris –
füüsiline või tehniline tõke, mille tõttu 
süsteem katkeb ja pikamaa-liiklusvoo või 
piiriülese liiklusvoo transpordivõimsus ei 
saa jätkuda või on häiritud. Selliseid 
tõkkeid on võimalik kõrvaldada uue taristu
abil või olemasoleva taristu 
märkimisväärse ajakohastamise abil, 
mille kaudu suurendatakse taristu 
võimsust, nt sildade, lüüside, 
kaitsemuulide, merepõhja süvenduste või 
tunnelite abil, millega lahendatakse sellised 
probleemid nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius, laevatee sügavus, või 
keskmise või madalama liigitusklassiga 
taristulõikude parandamise abil 
ülejäänud võrgu tasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid

(12) „transpordi kitsaskoht” – füüsiline
tõke, mille tõttu süsteem katkeb ja 
liiklusvoog ei saa jätkuda ning mida on 
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on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

võimalik kõrvaldada uue taristuga;

Or. en

Selgitus

Võib esineda juhtumeid, kui kitsaskohtade kõrvaldamiseks on vaja uuendamist või
korrastamist. Peale selle ei esine ummikud ainult raudteel ja mitte üksnes füüsiliste tõkete 
tõttu.

Muudatusettepanek 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht“ – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „transpordi kitsaskoht” – füüsiline 
ja/või toimimistõke, mille tõttu süsteem 
katkeb ja pikamaa-liiklusvoog ei saa 
jätkuda ning millest on võimalik vabaneda 
uue taristu ehitamise või olemasoleva 
taristu põhjaliku ajakohastamise abil;

Or. fr

Selgitus

Kitsaskohtadega seotud ummikute probleemi võib lahendada nii taristu ehitamise kui 
ajakohastamise abil. Ettepaneku eesmärk on vältida teatud tööde abikõlblikkuse piiramist 
käesoleva määruse kontekstis, kui nimetatud tööd aitavad kaasa Euroopa Ühendamise 
Rahastu eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 250
Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius.
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või 
talituslik tõke, mille tõttu süsteem katkeb 
ja pikamaa-liiklusvoog ei saa jätkuda. 
Selliseid tõkkeid on võimalik kõrvaldada 
uue taristu ja/või olemasoleva taristu 
taaselustamise kaudu, nt sildade või 
tunnelite abil, millega lahendatakse sellised 
probleemid nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius;

Or. en

Muudatusettepanek 251
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või 
talituslik tõke, mille tõttu süsteem katkeb 
ja pikamaa-liiklusvoog ei saa jätkuda ning 
mille saab kõrvaldada uue taristu 
loomisega. Olemasoleva taristu 
ajakohastamise vajadust ei käsitata 
kitsaskohana;

Or. pt

Muudatusettepanek 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või 
talituslik tõke, mille tõttu süsteem katkeb 
ja pikamaa-liiklusvoog ei saa jätkuda. 
Selliseid tõkkeid on võimalik kõrvaldada 
uue taristu loomise või olemasoleva taristu
uuendamise või ajakohastamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid 
tõkkeid on võimalik kõrvaldada uue 
taristu, nt sildade või tunnelite abil, 
millega lahendatakse sellised probleemid 
nagu langused, kurviraadiused, 
rööpmelaius. Olemasoleva taristu 
ajakohastamise vajadust ei käsitata 
kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline, operatiivne 
või korralduslik tõke, mis häirib või 
takistab transpordivoogude jätkuvust. 
Selliseid tõkkeid on võimalik kõrvaldada 
peamiselt olemasoleva taristu tõhusama 
kasutamise või ajakohastamise ja 
korrastamise teel. Kui see osutub 
ebapiisavaks, tuleb võib-olla rajada uus 
taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana; energia 
valdkonnas – omavahelise ühenduvuse 
võimsuse puudus, mis tuleneb kas taristu 
puudumisest või piiratud füüsilisest voost 
või kõikuvast süsteemihaldusest;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või 
talituslik tõke, mille tõttu süsteem katkeb 
ja pikamaa-liiklusvoog ei saa jätkuda. 
Selliseid tõkkeid on võimalik kõrvaldada 
uue taristu ja/või olemasoleva taristu
ajakohastamise või moderniseerimise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid 
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius. 
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või
talituslik tõke liikluses, mille tõttu süsteem 
katkeb ja pikamaa-liiklusvoog ei saa 
jätkuda ning mida on võimalik kõrvaldada 
olemasoleva taristu laiendamise või 
ajakohastamisega ja/või uue taristuga;

Or. de

Selgitus

2008. aastal kasutati 40 929 km pikkust veeteede võrku regulaarselt siseveetranspordiks. 
Kitsaskohtade kõrvaldamine puudutab enamikul juhtudel juba olemasolevate veeteede 
meetmeid.

Muudatusettepanek 257
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kitsaskoht” – füüsiline tõke, mille 
tõttu süsteem katkeb ja pikamaa-
liiklusvoog ei saa jätkuda. Selliseid tõkkeid
on võimalik kõrvaldada uue taristu, nt 
sildade või tunnelite abil, millega 
lahendatakse sellised probleemid nagu 
langused, kurviraadiused, rööpmelaius.
Olemasoleva taristu ajakohastamise 
vajadust ei käsitata kitsaskohana;

(12) „kitsaskoht” – füüsiline ja/või
talituslik tõke, mille tõttu süsteem katkeb 
ja pikamaa-liiklusvoog ei saa jätkuda. Seda 
talituslikku tõket on võimalik kõrvaldada 
olemasoleva taristu parendamisega ja/või
uue taristuga;

Or. de

Selgitus

Veeteede võrgu kitsaskohad puudutavad enamikul juhtudel olemasolevate veeteede meetmeid, 
käesoleva mõiste puhul tuleks seetõttu arvesse võtta siseveetranspordi erinõuded.
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Muudatusettepanek 258
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „eraldatud võrk” – liikmesriigi 
raudteevõrk või selle osa, nagu see on 
määratletud määruse (EÜ) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suuniste] artikli 3 
punktis qq.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada olemasolev transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonitaristu. 
Selleks on Euroopa Ühendamise Rahastule 
seatud järgmised eesmärgid:

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada ja taaselustada
olemasolev transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu. Selleks on 
Euroopa Ühendamise Rahastule seatud 
järgmised eesmärgid:

Or. en

Muudatusettepanek 260
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 
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;

(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 
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; 
selle eesmärgi puhul tuleb erilist 
tähelepanu pöörata looduslikest ja 
rahvastiku tingimustest tingitud 
raskustega piirkondadele, näiteks 
äärepoolseimad piirkonnad;

Or. pt

Selgitus

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamine aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamisel peab hõlmama kõiki ELi piirkondi tasakaalustatud ja õiglase 
arengu nimel.

Muudatusettepanek 261
Marian-Jean Marinescu

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



AM\912704ET.doc 101/137 PE496.337v01-00

ET

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 
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;

(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 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, milline on iga 
ühishuviprojektide kaudu 
väljakujundatud võrgu osa, kui palju on 
meelitatud ühishuviprojektidesse 
erainvesteeringuid ning milline on 
käesoleva määruse kohaste 
finantsinstrumentide kaudu rakendatud
ühishuviprojektide osa;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Jean-Jacob Bicep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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, 

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed, hästi 
toimivad ja säästlikud üleeuroopalised 
võrgud, mis on vajalik eeltingimus 
parema majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks 
kogu Euroopa Liidus ning tänu millele 
luuakse soodsamad tingimused erasektori 
ja riiklikele investeeringutele, ühendades 
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ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
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;

finantsinstrumendid ja liidu 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;

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 
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;

(a) aidata kaasa nüüdisaegsete ja hästi 
toimivate üleeuroopaliste võrkude 
arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale 
väljaarendamisele, mis väliskulude 
vähendamise, ühtse turu konkurentsivõime 
ning majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse parandamise
seisukohast oleksid kasulikud kogu 
Euroopa Liidu jaoks ning tänu millele 
luuakse soodsamad tingimused erasektori 
ja riiklikele investeeringutele, ühendades 
finantsinstrumendid, näiteks „saastaja 
maksab“ põhimõtte rakendamisest saadud 
tulu kasutamise, liidu 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, samuti avaliku ja 
erasektori investorite vastavast osast 
riskide jagamisel ning kasumi ja kahjumi 
korral;
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Or. en

Muudatusettepanek 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 
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;

(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 
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; 
projektide elluviimisel tuleb lähtuda 
tehnoloogianeutraalsuse ning kulude ja 
tõhususe tasakaalu põhimõttest;

Or. fr

Muudatusettepanek 265
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja (a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
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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 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;

kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast 
oleksid kasulikud kogu Euroopa Liidu 
jaoks, ühendades finantsinstrumendid ja 
liidu otsetoetuse ning kasutades ära 
sektorite omavahelist koostoimet. 
Kõnealuse eesmärgi saavutamise 
mõõtmisel lähtutakse sellest, kui tõhusalt
on investeeritud ühishuviprojektidesse, 
eelkõige käesoleva määruse kohaselt 
finantsinstrumentide kaudu rakendatud 
ühishuviprojektidesse;

Or. en

Selgitus

Jätkusuutlikkusse ja kaasavasse majanduskasvu antava panuse hindamise ainus 
usaldusväärne meetod on investeeringute tõhusus, millega tuuakse ühishuviprojektide 
lõpuleviimine nende oodatud ajagraafikusse: avaliku ja erasektori vahendite osakaal ei taga 
iseenesest mingit usaldusväärset tulemust.

Muudatusettepanek 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 

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

tingimused erasektori ja riiklikele 
investeeringutele, ühendades 
finantsinstrumendid ja liidu 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;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 
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;

(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 
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.
Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse ka 
kõnealuste ühishuviprojektide 
kumulatiivse mõjuga Euroopa 2020. aasta 
strateegia üldeesmärkidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 268
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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 
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;

(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 või avaliku ja 
erasektori partnerluse investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor või avaliku ja erasektori 
partnerlused investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

Or. es

Muudatusettepanek 269
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 



AM\912704ET.doc 107/137 PE496.337v01-00

ET

kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse käesoleva määruse alusel 
rakendatud projektide osaga Euroopa 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada säästva 
arengu eesmärk, eelkõige vähendada 2020. 
aastaks kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Michael Cramer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada 
2020. aastaks võrreldes 1990. aasta 
tasemega kasvuhoonegaaside heite 20 % 
vähendamine, suurendada energiatõhusust 
20 % ja taastuvenergia osakaalu 20 %-le 
ning samal ajal tagada liikmesriikide 
suurem solidaarsus.
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Or. en

Muudatusettepanek 272
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus, investeerides 
energiatõhususse, taastuvenergiasse ning 
arukatesse elektrienergia ülekande- ja 
jaotusvõrkudesse.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le, kaasa 
aidata 2050. aasta eesmärkide täitmisele
ning samal ajal tagada liikmesriikide 
suurem solidaarsus.

Or. sv
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Muudatusettepanek 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus. Meetme efektiivsuse ja 
tõhususe eelnevaks hindamiseks vajaliku 
meetodi väljatöötamise ajal on samuti 
vajalikud tihedad konsultatsioonid 
liikmesriikide vahel.

Or. pl

Muudatusettepanek 275
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus. Lisaks nendele eesmärkidele 
tuleb silmas pidada CO2-heite pikaajalise 
vähendamise eesmärke, nagu on 
määratletud 2050. aastaks vähese CO2-
heitega majanduse saavutamise 
edenemiskavas.

Or. it
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Muudatusettepanek 276
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus liikumisel konkreetsete riiklike 
heite vähendamise eesmärkide 40 %, 60 % 
ja 80 % poole vastavalt aastateks 2030, 
2040 ja 2050.

Or. en

Selgitus

Tasub tuletada meelde iga sektori konkreetseid vahe-eesmärke, mille kinnitas Euroopa 
Parlament oma resolutsioonis 2050. aastaks vähese süsinikdioksiidi heitega majanduse 
suunas liikumise tegevuskava kohta eelmise aasta veebruaris.

Muudatusettepanek 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) võimaldab liidul saavutada 
energiatarnete kindluse eesmärgi, muu 
hulgas energiaallikate mitmekesistamise 
kaudu.

Or. pl

Muudatusettepanek 278
Jean-Jacob Bicep
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada taristu arendamine, mis on 
täies ulatuses keskkonnasõbralik, nagu 
kinnitavad määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 3 punktis r a 
määratletud eeluuringud, võttes arvesse 
projektide kogumõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, vee- ning pinnase 
reostusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %1, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %1, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

1 Soodsate tingimuste korral kuni 30 %. 1 Euroopa Ülemkogu määratud tingimuste 
täitmise korral kuni 30 %.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklis 3 kehtestatud 
üldeesmärkidele peaks Euroopa
Ühendamise Rahastu aitama saavutada 
järgmisi sektorispetsiifilisi eesmärke:

1. Ilma et see piiraks artiklis 3 kehtestatud 
üldeesmärke, aitab Euroopa Ühendamise 
Rahastu saavutada järgmisi 
sektorispetsiifilisi eesmärke:

Or. en

Muudatusettepanek 281
Marian-Jean Marinescu

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, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel kõigi transpordiliikide
transpordimarsruutidel rajatud uute ja 
täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Sabine Wils

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, k.a uuenduslike 
arukate transpordisüsteemide abil, 
mõõdetuna Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saavatel transpordimarsruutidel 
rajatud täiustatud või ajakohastatud
piiriüleste ühenduste ning kõrvaldatud 
kitsaskohtade arvuga;
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Or. en

Selgitus

Kitsaskohti kõrvaldada ja puuduvaid ühenduslülisid luua saab kulutõhusalt, parandades 
liiklusvoogusid sobivate arukate transpordisüsteemide abil või ajakohastades oluliselt 
olemasolevat ebapiisavat taristut ja ehitades uut taristut, kui see vastab täielikult kulude-
tulude analüüsile ning strateegilisele keskkonnamõju hindamisele.

Muudatusettepanek 283
Oldřich Vlasák

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, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud riigisiseste ja piiriüleste 
ühenduste ning kõrvaldatud kitsaskohtade 
arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Michael Cramer

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, 
ühenduvuse parandamine asulate ja 
piirkondade sõlmedega, puuduvate 
ühenduslülide loomine ning 
raudteeühenduste parandamine 
tööstuspiirkondade ja -kohtadega, 
mõõdetuna alates Teise maailmasõja 
lõpust hüljatud või äralõigatud ja 
taaselustatud või uuesti üles ehitatud 
piiriüleste lõikude ja tööstusotstarbeliste 
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haruteede arvuga ning kõrvaldatud 
kitsaskohtade arvuga Euroopa 
Ühendamise Rahastust toetust saavatel 
transpordimarsruutidel;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Izaskun Bilbao Barandica

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, ning 
piiriüleste lõikude ühendamine
mõõdetuna Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saavatel transpordimarsruutidel 
rajatud uute ja täiustatud piiriüleste 
ühenduste ning kõrvaldatud kitsaskohtade 
arvuga;

Or. es

Muudatusettepanek 286
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna põhivõrgu 
nõuetele ajakohastatud raudtee-, 
maantee- ja siseveeteede võrgu pikkusega 
ning kiirraudteevõrgu pikkuse 
suurenemisega EL 27 riikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 287
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna raudtee- ja 
veeteede võrgu pikkusega EL 27 riikides;

Or. en

Selgitus

Viited kõige väiksema süsinikdioksiidiheitega ja kõige keskkonnasõbralikumatele 
transpordiliikidele peavad ilma igasuguse vahetegemiseta olema ära toodud kõigi veeteede 
ning ELi raudteedevõrgu puhul.

Muudatusettepanek 288
Philip Bradbourn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis käesoleva määruse 
alusel loodud või täiustatud võrkude 
puhul, mõõdetuna EL 27 riiki läbiva 
transporditaristu pikkusega ilma suurte 
kitsaskohtadeta;

Or. en

Muudatusettepanek 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna käesoleva 
määruse alusel loodud või täiustatud 
raudtee- ja siseveeteede võrgu pikkusega 
EL 27 riikides ning looduna 
meremagistraalide arvuga;

Or. fr

Selgitus

Transport siseveeteedel ja meremagistraalid suurendavad nagu raudteegi pikas perspektiivis 
transpordi säästlikkust ja tõhusust. Lisaks on meremagistraalide nimetamine kohasem just 
säästlikkuse ja tõhususe eesmärgi, mitte integratsiooni ja ühendamise eesmärgi all (erinevalt 
sellest, mida pakuvad muudatusettepanekus 38 välja kaasraportöörid).

Muudatusettepanek 290
Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides; 
põhivõrgu maanteede pikkuse piisava 
katvuse tagamine neid teid kasutavatele 
sõidukitele alternatiivseid kütuseid tarniva 
taristu puhul EL 27 riikides ning 
surmajuhtumite vähendamine EL 27 
riikide maanteedevõrgus;

Or. en

Selgitus

On oluline mõista, et maanteed moodustavad ka tulevikus olulise osa ELi 
transpordivõrgustikust. Seoses sellega tuleb teha kõik jõupingutused selle 
süsinikdioksiidiheite allika vähendamiseks ning tagada, et liigume maanteesõidukite 
varustamisel taastuvate kütuste suunas.
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Muudatusettepanek 291
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästvate ja tõhusate
transpordisüsteemide tagamine pikas 
perspektiivis. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse määruse (EÜ) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 45 lõike 2 
nõuetele vastava raudteevõrgu pikkusega 
EL 27 riikides, kiirraudteevõrgu pikkusega 
EL 27 riikides, siseveeteede võrgu 
pikkusega ning klassi kaupa pikkusega 
EL 27 riikides, põhivõrgu maanteede 
pikkusega, millel on piisava katvusega 
taristu sõidukite alternatiivsete kütustega 
varustamiseks EL 27 riikides ning
surmajuhtumite arvu vähendamisega 
EL 27 riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna 
tavaraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides ning käesoleva määruse abil 
loodud või täiustatud kiirraudteevõrgu ja 
veeteedevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
lühikeses ja pikas perspektiivis, 
mõõdetuna raudtee transpordiliigi 
osakaaluga ning tavaraudteevõrgu 
pikkuse ja seisundiga EL 27 riikides.
Kiirraudteevõrgu pikkust võib võtta 
arvesse, kui need liinid on osa võrku 
hõlmavast raudteeteenuste täiustamise 
kontseptsioonist;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega ning mere- ja 
jõesadamavõrgu pikkusega EL 27 riikides;

Or. ro

Muudatusettepanek 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
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pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 
riikides;

pikas perspektiivis, mõõdetuna teadusliku 
metoodika alusel, mis tõestab selgelt 
rahastatud projektide eeliseid majanduse 
ja keskkonna seisukohast;

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse ja tõhususe mõõtmine raudteevõrgu pikkusega ei ole piisav. Vastu tuleks võtta 
usaldusväärne metoodika selle mõõtmiseks pikas perspektiivis.

Muudatusettepanek 296
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästvate ja tõhusate
transpordisüsteemide tagamine pikas 
perspektiivis. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse määruse (EÜ) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 45 lõike 2 
nõuetele vastava raudteevõrgu pikkusega 
EL 27 riikides, kiirraudteevõrgu pikkusega 
EL 27 riikides, siseveeteede võrgu 
pikkusega ning klassi kaupa pikkusega 
EL 27 riikides, põhivõrgu maanteede 
pikkusega, millel on piisava katvusega 
taristu, mis suudab varustada sõidukeid 
alternatiivsete kütustega EL 27 riikides 
ning surmajuhtumite arvu 
vähendamisega EL 27 riikides;

Or. en

Selgitus

Maanteetranspordi süsinikdioksiidiheite vähendamise tähtsuse tõttu on vaja meedet 
edasimineku mõõtmiseks.
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Muudatusettepanek 297
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) liikmesriikide transporditaristu ja 
transpordisüsteemide erinevuste 
kaotamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse maantee- ja kiirteevõrgu 
pikkuse, tava- ja kiirraudteevõrgu pikkuse 
ning uute või ajakohastatud mere- ja 
siseveesadamate arvuga liikmesriikides, 
kes ühinesid 1. mail 2004;

Or. ro

Muudatusettepanek 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse omavahel ning raudtee- ja 
siseveeteede võrguga ühendatud sisevee- ja 
meresadamate ja lennuväljade arvuga ning 
rajatud mitmeliigiliste 
logistikaplatvormide arvuga;

Or. fr

Selgitus

Ühendust siseveeteega tuleb väärtustada võrdselt raudteeühendusega. Samuti on oluline 
soodustada omavahelisi ühendusi sisevee- ja meresadamate vahel ning lennuväljade vahel.
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Muudatusettepanek 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse teadusliku metoodika alusel, 
mis tõestab selgelt rahastatud projektide 
eeliseid majanduse ja keskkonna 
seisukohast;

Or. en

Selgitus

Transpordiliikide integreerimise ja ühendatuse ning koostalitlusvõime mõõtmine sadamate ja 
lennujaamade arvu abil ei ole piisav. Vastu tuleks võtta usaldusväärne metoodika selle 
mõõtmiseks pikas perspektiivis.

Muudatusettepanek 300
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
tööstuskeskuste, sadamate ja lennuväljade 
arvuga;

Or. ro
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Muudatusettepanek 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime ja 
juurdepääsetavuse suurendamine. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
raudteevõrguga ühendatud sadamate ja 
lennuväljade arvuga;

Or. en

Selgitus

Juurdepääsetavuse eesmärki nimetatakse TEN-T ettepanekus (artikli 4 lõike 1 punkt d ja lõike 
2 punkt k) ning ka Euroopa Ühendamise Rahastu ettepaneku põhjenduses 31. Seetõttu peaks 
see kajastuma Euroopa Ühendamise Rahastu määruses rõhutatud eesmärkides.

Muudatusettepanek 302
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga, Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteemi, raudtee 
teabesüsteemide ja arukate 
transpordisüsteemide tõhusa 
kasutamisega ning süsinikdioksiidi 
nullheitega integreeritud logistiliste 
haldussüsteemidega linnapiirkondade 
arvuga;
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Or. en

Selgitus

Integreerimine ja koostalitlusvõime peavad hõlmama nii võrku kui ka seonduvat arukate 
transpordisüsteemide või rakendatavate koostalitlusvõimelisi turvameetmete mõõtmist ning 
ummikutega linnapiirkondade mõõtmist, nagu nõuavad transpordi valge raamatu 10 
eesmärki.

Muudatusettepanek 303
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste mitmeliigilisuse ja
koostalitlusvõime suurendamine. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
raudteevõrguga ühendatud sadamate, 
lennuväljade ja transpordikeskuste arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud või 
ühendada võidavate sadamate ja 
lennujaamade, logistikaplatvormide, 
mitmeliigilise transpordi platvormide ja 
meremagistraalide arvuga;
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Or. es

Muudatusettepanek 305
Michael Cramer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) liikidevahelise ülemineku 
hoogustamine säästlikumate 
transpordiliikide, näiteks raudtee- ja 
säästliku veetranspordi suunas, et 
vähendada kõiki keskkonna- ja 
sotsiaalseid kulusid, k.a õnnetusi, 
kasvuhoonegaaside heidet, saasteaineid 
õhus, müra, veereostust ja pinnase 
saastatust, ning kaitsta ka bioloogilist 
mitmekesisust, elupaikasid ja tervist;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) tuleviku transpordivoogudeks 
valmistumine.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kõigi transpordiliikide 
süsinikdioksiidiheite vähendamise 
hõlbustamine üleminekuga uuenduslikele 
vähese süsinikdioksiidiheitega ja 
energiatõhusatele 
transporditehnoloogiatele ning 
alternatiivsete käitamissüsteemide 
kasutuselevõtuga ja piisava taristu 
pakkumisega vähese 
süsinikdioksiidiheitega majandusele ja 
transpordisüsteemile üleminekuks.

Or. en

Muudatusettepanek 308
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks või ühest 
allikast sõltuvaks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
ning seeläbi allikate konkurentsile ja 
hindade lähenemisele kaasa aitavate
projektide arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate
projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna iga 
liikmesriigi võrke naaberliikmesriikide 
võrkudega tõhusalt ühendavate 
lõpuleviidud projektide arvuga, Euroopa 
võrguga loodavate ühendustega pakutava 
osakaaluga riigi tarbimisest ning 
sisemiste kitsaskohtade kõrvaldamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate 
ja sisemisi kitsaskohti tõhusalt 
kõrvaldavate projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektrivõrkude koostalitlusvõime 
suurendamine, sh arukate võrkude 
väljaarendamise tagamine, taastuvate 
energiaallikate täiendava kasutuselevõtu 
ning selle tagamine, et ükski liikmesriik ei 
jääks Euroopa võrgust eraldatuks;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri-, nafta- ja gaasivõrkude 
piiriülese koostalitlusvõime suurendamine, 
sh selle tagamine, et ükski liikmesriik ei 
jääks Euroopa võrgust eraldatuks, 
mõõdetuna liikmesriikide võrke tõhusalt 
ühendavate ja sisemisi kitsaskohti tõhusalt 
kõrvaldavate projektide arvuga;

Or. pl

Muudatusettepanek 312
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate
ja sisemisi kitsaskohti tõhusalt 
kõrvaldavate projektide arvuga;

i) nii energiasiseturu integreerimine kui ka
elektri- ja maagaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine ja 
siseriiklike arukate energiavõrkude 
kasutuselevõtt, tagades, et ükski 
liikmesriik ei jääks Euroopa võrgust 
eraldatuks, mõõdetuna liikmesriikide võrke 
tõhusalt täiustavate ja sisemisi kitsaskohti 
tõhusalt kõrvaldavate projektide arvuga;

Or. en

Selgitus

Integreerimine ja liikmesriikide omavaheline ühendamine, tagamata, et ükski liikmesriik ei 
jääks eraldatuks, ei ole ainus tõhus ja usaldusväärne lahendus kitsaskohtade kõrvaldamiseks: 
kohalike arukate energiavõrkude väljaarendamine võiks ELi üldisele võrgu vastupidavusele 
kaasa aidata.

Muudatusettepanek 313
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

i) energiasiseturu konkurentsivõime 
tugevdamine ja tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

Or. sv

Muudatusettepanek 314
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ning sisemaistel 
hädaabireservidel põhineva riigisisese 
varustusperioodi pikendamist 
võimaldavate lõpetatud projektide arvuga;

Or. ro

Muudatusettepanek 315
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist ja paremat riigisisest 
kasutamist võimaldavate projektide 
arvuga;

Or. en

Selgitus

Riigisiseste arukate võrkude väljaarendamine võib usaldusväärse varustuskindluse 
tagamisele kaasa aidata.

Muudatusettepanek 316
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu energiasõltumatuse tagamine, 
mõõdetuna arukate võrkude kasutamise 
paranemisega, energiataristu varade 
optimaalse kasutamisega, mis toob kaasa 
suurema energiatõhususe, ning hajutatud 
taastuvate energiaallikate 
integreerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate ja kahesuunaliste 
ühenduste mitmekesistamist võimaldavate 
projektide arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse tagamine nii 
elektri- kui ka gaasisektoris, mõõdetuna 
süsteemi vastupidavuse ja tõhususe ning
süsteemi talitluskindluse paranemisega ja 
riigisisestele taastuvatele energiaallikatele 
juurdepääsu võimaldavate ning 
tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

Or. en

Muudatusettepanek 319
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 

iii) säästva arengu ja keskkonna- ning 
rahvatervise kaitse edendamine, 
soodustades eelkõige taastuvatest 
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integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku, mõõdetuna 
toodetud ning põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
üle kantud taastuvenergiahulgaga ning 
selliste CO2-heitkoguste summaga, mis on 
ära hoitud tänu Euroopa Ühendamise 
Rahastust toetust saanud projektide 
väljaehitamisele;

Or. en

Selgitus

Eesmärk hõlmab taastuvenergia allikate integreeritud arengut, samas kui CO2-võrgud ei ole 
taastuvate energiaallikatega seotud.

Muudatusettepanek 320
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige
taastuvatest energiaallikatest pärit energia
integreerimist ülekandevõrku ja 
arendades välja CO2-võrgud, mõõdetuna 
toodetud ning põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu, keskkonnakaitse ja 
liidu kliimaeesmärkide edendamine, 
vähendades liidu energianõudlust ning 
arendades taastuvatest energiaallikatest 
pärit energiat ja integreerides seda
ülekande- ja jaotusvõrku, mõõdetuna 
taastuvenergia osakaaluga võrreldes kogu 
liidus tarbitava energiaga, arukate 
elektrivõrkude arvuga ning kogu 
energiaga, mida tarbitakse tänu Euroopa 
Ühendamise Rahastust toetust saanud 
projektide rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud ning investeerides 
säästlikku transporti, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga, nõudlusele 
reageerimise rakendamise osakaaluga
ning selliste CO2-heitkoguste summaga, 
mis on ära hoitud tänu Euroopa 
Ühendamise Rahastust toetust saanud 
projektide väljaehitamisele

Or. en
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Selgitus

Projekte tuleks hinnata ka selle järgi, millises ulatuses on võimalik nõudlust suurendada või 
vähendada.

Muudatusettepanek 323
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja arukad energiavõrgud, mõõdetuna 
toodetud ning põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
üle kantud taastuvenergiahulgaga ning 
selliste CO2-heitkoguste summaga, mis on 
ära hoitud tänu Euroopa Ühendamise 
Rahastust toetust saanud projektide 
väljaehitamisele, ning Euroopa 
energiasüsteemi integreeritud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud MW 
koguhulka;

Or. it

Muudatusettepanek 324
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, vähendades 
kasvuhoonegaaside heidet, soodustades 
eelkõige taastuvatest energiaallikatest pärit 
energia integreerimist ülekandevõrku, 
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ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

mõõdetuna toodetud ning põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja salvestuskohtadesse 
üle kantud taastuvenergiahulgaga ning 
selliste CO2-heitkoguste summaga, mis on 
ära hoitud tänu Euroopa Ühendamise 
Rahastust toetust saanud projektide 
väljaehitamisele;

Or. sv

Muudatusettepanek 325
Evžen Tošenovský

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu 100 
Mbp/s ja sellest kiirema lairibaühenduse 
saamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, tagades, et 2020. aastaks 
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lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

on kõigil eurooplastel juurdepääs 
100 Mbp/s ja 50 %-l ELi majapidamistest 
juurdepääs 1 Gbp/s ja kiiremale 
ühendusele;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, tagades, et 2020. aastaks 
on kõigil eurooplastel juurdepääs 
100 Mbp/s ja 50 %-l ELi majapidamistest 
juurdepääs 1 Gbp/s ja kiiremale 
ühendusele;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 

i) lairibaühenduse järele nõudluse 
suurendamine ja tekitamine, tagades 
avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu, 
mida mõõdetakse avalikke elektroonilisi 
teenuseid kasutavate kodanike ja 
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arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

ettevõtjate ning selliste teenuste piiriülese 
kättesaadavuse protsendimääraga.
i a) finantsinstrumentide kaudu 
olemasoleva ja suureneva nõudluse 
rahuldamiseks kiire ja ülikiire 
lairibaühenduse võrkude kiirem 
kasutuselevõtt, sh väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) seas, ja 
nende võrkude kiirem ajakohastamine, 
mõõdetuna lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 329
James Elles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd)
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse
katvusmääraga ning selliste 
majapidamiste arvuga, kes on sõlminud 
lepingu kiirema kui 100 Mbp/s
lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt töökohtade ja 
majanduskasvu loomiseks ja nende 
võrkude kiirem ajakohastamine, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ühendamine, et muuta nad 
konkurentsivõimelisemaks;
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse
katvusmäära näitaja peaks seejuures 
jõudma niipea kui võimalik üle 
100 Mbp/s, et tagada digitaalse 
tegevuskava täielik elluviimine Euroopa 
eesmärkide nimel;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Mario Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ka digitaalse lõhe kaotamiseks liidu 
eri piirkondade vahel, ja nende võrkude 
kiirem ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga. See peaks omakorda 
aitama suurendada nõudlust selliste 
teenuste järele ning alandama 
käitamiskulusid, säilitades samas neis 
avalikes teenustes tööhõive.

Or. en


