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Muudatusettepanek 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Aastani 2020 on transpordi-, energia-
ja telekommunikatsioonisektorite 
üleeuroopalistesse võrkudesse vaja 
hinnanguliselt investeerida 50 000 000 
000 eurot. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
50 000 000 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotatakse artiklis 3 osutatud sektorite 
vahel järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 333
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: [31 694 000 000 eurot], 
millest [10 000 000 000 eurot] paigutatakse 
ümber Ühtekuuluvusfondist, et kasutada 
neid vahendeid käesoleva määruse lisas 
loetletud projektide jaoks, pidades silmas 
riikidele tehtavaid eraldisi;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 335
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest 
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides
(riikidele tehtavate eraldiste põhjal);

Or. ro

Muudatusettepanek 336
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: 50% kogusummast;
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Or. en

Muudatusettepanek 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: [31 694 000 000 eurot], 
millest [10 000 000 000 eurot] tuleks näha 
sihtotstarbeliselt ette transpordi 
põhivõrkudega seonduvate 
transpordiprojektide rahastamiseks
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: [31 694 000 000 eurot], 
millest [10 000 000 000 eurot] paigutatakse
Ühtekuuluvusfondist ümber kasutamiseks 
käesoleva määruse lisas loetletud 
projektides, võttes arvesse riikidele 
tehtavaid eraldisi;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Krišjānis Kariņš
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) transport: [31 694 000 000 eurot], 
millest [10 000 000 000 eurot] paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
liikmesriikides, ilma et see piiraks 
liikmesriikidele Ühtekuuluvusfondist 
tehtavaid eraldisi;

Or. lv

Muudatusettepanek 340
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) energia: 9 121 000 000 eurot; b) energia: 25% kogusummast;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) telekommunikatsioon: 9 185 000 000 
eurot.

c) telekommunikatsioon: 25% 
kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Konsulteerimine kuulub programmi rakendamist toetavate meetmete sekka ning seetõttu 
peaks see kuuluma ka rahastamispaketti.

Muudatusettepanek 343
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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transpordisektoriprojektide jaoks.

Or. en

Selgitus

Eelarveeraldiste assigneeringuid sektorite vahel ümber ei paigutata.

Muudatusettepanek 344
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võivad parlament ja 
nõukogu paigutada komisjoni ettepanekul
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid sektorite vahel ümber [v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks].[1]

[1] mitmeaastases finantsraamistikus 
(aastateks 2014–2020) ei ole veel 
kokkuleppele jõutud.

Or. es

Selgitus

Pärast vahehindamist toimuvat võimalikku eraldiste ümberpaigutamist tuleks teha võimalikult 
läbipaistvalt ning sellesse peaks olema kaasatud ka eelarvepädev institutsioon.

Muudatusettepanek 345
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon vastavalt 
artiklile 25 paigutada lõikes 1 esitatud 
eelarveeraldise assigneeringuid
delegeeritud õigusaktide abil sektorite 
vahel ümber, v.a Ühtekuuluvusfondist 
ümber paigutatud 10 000 000 000 eurot, 
mis on ette nähtud kõnealusest fondist abi 
saamise tingimustele vastavate 
liikmesriikide transpordisektoriprojektide 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võtab komisjon vastavalt 
artiklile 25 vastu delegeeritud õigusaktid, 
et paigutada lõikes 1 esitatud 
eelarveeraldise assigneeringuid ümber 
sektorite vahel, v.a Ühtekuuluvusfondist 
ümber paigutatud [10 000 000 000 eurot], 
mis on ette nähtud kõnealusest fondist abi 
saamise tingimustele vastavate 
liikmesriikide transpordisektoriprojektide 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa Komisjon seotakse kohustusega võtta vastu delegeeritud õigusakte, kaasatakse 
ka Euroopa Parlament, kellel on kontrolliõigus.
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Muudatusettepanek 347
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võivad Euroopa Parlament 
ja nõukogu paigutada komisjoni 
ettepanekul lõikes 1 esitatud 
eelarveeraldise assigneeringuid sektorite 
vahel ümber, v.a Ühtekuuluvusfondist 
ümber paigutatud [10 000 000 000 eurot], 
mis on ette nähtud kõnealusest fondist abi 
saamise tingimustele vastavate 
liikmesriikide transpordisektoriprojektide 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud [10 
000 000 000 eurot], mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks, järgides 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavaid 
eraldisi ning vastavalt valdkondlike 
õigusaktide asjakohastele sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 349
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks kasutatakse üht või mitut 
rahalise abi vormi, mis on ette nähtud 
määrusega (EL) nr XXX/2012 [uus 
finantsmäärus], eelkõige toetusi, hankeid ja 
finantsinstrumente.

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks kasutatakse üht või mitut 
rahalise abi vormi, mis on ette nähtud 
määrusega (EL) nr XXX/2012 [uus 
finantsmäärus], eelkõige toetusi, hankeid, 
programmilepinguid ja finantsinstrumente

Or. es

Muudatusettepanek 350
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Energiasektori kogueelarvest 60% 
eraldatakse finantsinstrumentide kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 351
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energiasektorile ettenähtud 
eelarveeraldiste kogusummast eraldatakse 
15%1 finantsinstrumentide kujul 
(soovituslik summa).
__________________
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1 Protsendimäär on esitatud komisjoni 
ettepanekus sisalduvate arvnäitajate 
põhjal.

Or. pt

Muudatusettepanek 352
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonile antakse õigus valida 
abikõlblikele projektidele konkreetselt 
nende vajadusi arvestava tulemusliku 
rahalise toetuse pakkumiseks sobiv viis.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumendid on väga mõjusad ning neist on kasu neile projektidele, mis on 
kaubanduslikult peaaegu tasuvad, samas ei ole nendest abi energia varustuskindluse 
probleemide puhul ja innovatsioonitegevuse alustamisega seotud kõrgemate kulude 
küsimuses. Projekti- ja sektoripõhiste ohtudega tegelemiseks ning abikõlblikele projektidele 
tulemusliku rahalise toetuse pakkumiseks antakse komisjonile õigus valida, millist rahalise 
toetuse viisi kasutatakse.

Muudatusettepanek 353
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energiasektorile ettenähtud eelarve 
kogusummast vähemalt 90% eraldatakse 
finantsinstrumentide kujul (eeskätt 
projektivõlakirjadena) energiatõhususe ja 
taastuvenergia jaoks ning elektri 
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arukatele ülekande- ja jaotusvõrkudele.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Antonio Cancian

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energia- ja 
telekommunikatsioonisektori 
kogueelarvest vähemalt 80% eraldatakse 
finantsinstrumentide kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Transpordivaldkonnas võib liit anda 
rahalist abi hangete vormis ja 
finantsinstrumentide kaudu käesoleva 
määruse alusel üksnes neile meetmetele, 
millega toetatakse määruse (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised] kohaseid 
ühishuviprojekte, kuid tingimusel, et 
kohaldatakse ka aluslepingu artiklis 191 
sätestatud „saastaja maksab” põhimõtet, 
kehtestades direktiivi 2011/76/EÜ (nn 
Eurovignette'i direktiiv) kohaselt 
teekasutusmaksud ning mägistes 
piirkondades lisatasud. Üksnes järgmised 
meetmed vastavad käesoleva määruse 
alusel liidult toetuste vormis rahalise abi 
saamise tingimustele:
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Or. en

Muudatusettepanek 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile ja üldvõrk vastavalt sama 
määruse II peatükile, sh määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] artikli 39 
kohaste uute tehnoloogialahenduste ja 
uuenduste kasutuselevõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste
kasutuselevõtmine;

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduslike 
meetmete ja lahenduste
kasutuselevõtmine;

Or. en

Selgitus

Kui toetusi antakse ainult põhivõrgule, võib see vähendada alternatiivkütuste 
infrastruktuurivõrgu väljaehitamise paindlikkust, kuid see on oluline, et saavutada 2050. 
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aastaks vähe heidet tekitava transpordisüsteemiga seonduvad eesmärgid. Selle probleemi 
lahendamiseks tuleks tagada, et toetused on põhivõrgu, sh uute tehnoloogiate kasutuselevõtu 
jaoks kättesaadavad ning et nendega aidatakse edendada uuenduslike meetmete ja lahenduste 
väljatöötamist.

Muudatusettepanek 358
Nuno Teixeira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt TEN-T suuniseid 
käsitleva ELi määruse II peatükile ning 
millega aidatakse ühendada kõiki, sh 
kõige äärepoolsemaid ja eraldatumaid 
ELi piirkondi ja toetatakse põhivõrgu 
arendamist;

Or. pt

Selgitus

Selliste juhtude korral, kui teatavate projektide toetamine võib anda põhivõrgu jaoks 
lisandväärtust ja soodustada samal ajal ka territoriaalset ühtekuuluvust, ei tohiks üldvõrgu 
toetamist täielikult välistada.

Muudatusettepanek 359
Zigmantas Balčytis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega aidatakse 
hõlbustada piiriüleseid liiklusvooge või 
kõrvaldada kitsaskohti ning toetatakse 
põhivõrgu arendamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 360
Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega aidatakse 
parandada piiriüleseid liiklusvooge või 
kõrvaldada kitsaskohti (kuni 5% 
käesoleva määruse artikli 5 kohaselt 
transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist); 

Or. sl

Selgitus

Mõned üldvõrgu osad on äärmiselt olulised – eeskätt näiteks piiriüleste liiklusvoogude 
sujuvuse jaoks. Kui neid ei reguleerita, võivad need kujuneda märkimisväärseteks 
kitsaskohtadeks ning mõjuda seetõttu negatiivselt põhivõrgu toimimisele. Seetõttu peaks 
Euroopa Ühendamise Rahastust eraldama piiratud vahendeid ka selliste üldvõrkude rajamise 
toetamiseks, millel on suur Euroopa lisandväärtus.

Muudatusettepanek 361
Philip Bradbourn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega hõlbustatakse 
piiriüleseid liiklusvoogusid või 
kõrvaldatakse kitsaskohti ja toetatakse 
põhivõrgu arendamist (kuni 5% käesoleva 
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määruse artikli 5 kohaselt 
transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist);

Or. en

Selgitus

Piiratud üldeelarve raames tuleks kaaluda võimalust rahastada nii põhi- kui ka üldvõrke. 
Artikli 7 lõike 2 punktis a a on esitatud uus sõnastus.

Muudatusettepanek 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega hõlbustatakse 
piiriüleseid liiklusvoogusid või 
kõrvaldatakse kitsaskohti ja toetatakse 
põhivõrgu arendamist (kuni 5% käesoleva 
määruse artikli 5 kohaselt 
transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist);

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada Euroopa Ühendamise Rahastu vahendite 
kasutamist TEN-T üldvõrgu projektide jaoks. Põhja-Iirimaal on madal rahvastikutihedus ning 
sealne kogurahvatulu ühe inimese kohta on väiksem kui 90% ELi keskmisest. Seetõttu ei oleks 
Põhja-Iirimaa võimeline oma üldvõrgu vajalikku täiustamist ise rahastama.

Muudatusettepanek 363
Tanja Fajon

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

(g a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile ning millega aidatakse 
hõlbustada piiriüleseid liiklusvooge või 
kõrvaldada kitsaskohti (kuni 5% 
käesoleva määruse artikli 5 kohaselt 
transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist); 

Or. en

Selgitus

Mõned üldvõrgu lõigud on äärmiselt olulised (näiteks eelkõige piiriüleste liiklusvoogude 
sujuvaks toimimiseks), samuti võivad need tekitada olulisi kitsaskohti, millega tuleb tegeleda, 
et saavutada põhivõrgu parem toimimine. Seetõttu tuleks võimaldada Euroopa Ühendamise 
Rahastust piiratud vahendite eraldamist ka selliste üldvõrkudega seotud projektide jaoks, 
millel on suur Euroopa lisandväärtus 

Muudatusettepanek 364
Jelko Kacin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

meetmed, millega rakendatakse üldvõrk 
vastavalt määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] II peatükile ning 
millega aidatakse hõlbustada piiriüleseid 
liiklusvooge või kõrvaldada kitsaskohti 
(kuni 5% käesoleva määruse artikli 5 
kohaselt transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist); 

Or. en

Muudatusettepanek 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ühishuviprojektide uuringud, mida 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. juuli 2010. aasta otsuses 
661/2010 üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamist käsitlevate liidu suuniste 
kohta;

Or. xm

Selgitus

Nii võimaldatakse jätkata mõnede otsuses 661/2010 osutatud esmatähtsate projektidega 
seonduvaid uuringuid juhtudel, kui üleeuroopalise transpordivõrgu projektid on praeguse 
majanduskriisi või oma tehnilise keerukuse ja piiriülese olemuse tõttu ajakavast maha jäänud. 
ELi rahastamise järjepidevuse huvides ning selleks, et mitte kaotada nendesse projektidesse 
investeeritud vahendeid, tuleks uuesti luua võimalus nende rahastamiseks Euroopa 
Ühendamise Rahastust.

Muudatusettepanek 366
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, millega toetatakse 
määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artiklis 36 määratletud 
linnatranspordisõlmi;

Or. en

Selgitus

Linnatranspordisõlmedega seotud meetmed on üks valge raamatu põhieesmärke ning need on 
äärmiselt olulised põhivõrgu ühenduste ja mitmeliigilisuse tagamiseks.
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Muudatusettepanek 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, millega toetatakse 
määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artiklis 36 määratletud 
linnatranspordisõlmi;

Or. fr

Selgitus

Linnatranspordisõlmedel on põhivõrgu arengus oma osa. Nendega hõlbustatakse tõhusa 
linnatranspordi abil juurdepääsu põhivõrgu taristule. Kohaliku tasandi taristuvõrkude ning 
põhivõrgu ühendused toetavad käesoleva määruse ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamist. Seega peavad linnatranspordisõlmed olema käesoleva määruse alusel 
abikõlblikud.

Muudatusettepanek 368
Michael Gahler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra,
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra,
toetades selleks peamiselt olemasoleva 
veeremi moderniseerimist;

Or. de

Muudatusettepanek 369
Hubert Pirker

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



AM\912706ET.doc 21/128 PE496.338v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, võttes 
infrastruktuuriga seonduvaid meetmeid 
ning moderniseerides olemasolevat 
veeremit;

Or. de

Selgitus

Raudteega seonduva müra vähendamine aitab tagada üldsuse leppimise raudtee 
arendamisega, mis on aga üleeuroopalise transpordivõrgu tulemuslikuks rakendamiseks 
ülioluline. Sellega seoses on vaja tõhusalt ja tulemuslikult kombineerida nii ehituslikke 
meetmeid (näiteks tunnelid) kui ka olemasoleva veeremi moderniseerimist.

Muudatusettepanek 370
Michael Cramer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra selle 
tekkeallika juures, moderniseerides 
olemasolevat veeremit;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Artur Zasada

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, mille eesmärk on vähendada
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides muu hulgas olemasolevat 
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veeremit, et tagada TEN-T võrgu 
elujõuline, müratasemega seotud nõudeid 
järgiv kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra,
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, sh 
olemasoleva veeremi moderniseerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, mille eesmärk on vältida 
raudteetranspordiga kaasnevat müra ja 
leevendada infrastruktuuri ja veeremiga 
seonduvate meetmete abil selle mõju;

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada ELi eesmärgid raudteeveoga kaasneva müra vähendamise alal, tuleks 
erilist tähelepanu pöörata infrastruktuuri ja veeremit puudutavatele müra vältimise ja 
vähendamise meetmetele. Raportöörid peavad eriti oluliseks raudteetranspordiga kaasneva 
müra mõjuga arvestamist tihedalt asustatud piirkondades.
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Muudatusettepanek 374
Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

(f) meetmed, mille eesmärk on vähendada 
raudteega seonduvat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit, et 
tagada TEN-T võrgu elujõuline, 
müratasemega seotud nõudeid järgiv 
kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetmed, millega tagatakse 
tööstuslike haruraudteede täiustamise või 
ehitamise, vagunilastivedude 
ümberlaadimisterminalide, mitmeliigilise 
transpordi terminalide, raudtee-kaubaveo 
jaoks mõeldud rongide koostamise 
seadmete ning rohelise logistika 
tarkvaravõrkude abil raudteeühendus 
tööstuspiirkondade ja -kohtadega ning 
selle ühenduse parandamine;

Or. en

Selgitus

Selleks et kaubaveod maanteelt raudteele suunata, on vaja parandada eeskätt 
tööstuspiirkondade ja -kohtade mitmeliigilise transpordi ühendusi.
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Muudatusettepanek 376
Peter van Dalen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetmed, mille abil töötada välja 
uued tehnoloogiad, mis toovad endaga 
kaasa säästva transpordi ja millega 
vähendatakse kõikide transpordiliikide 
väliskulusid;

Or. nl

Muudatusettepanek 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) uute tehnoloogiate ja kõikide 
transpordiliikide uuendustega seotud 
toetusmeetmed.

Or. ro

Muudatusettepanek 378
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordivaldkonnas on õigus saada 
piiriüleseid lõike või nende osi hõlmavate 
meetmete rakendamiseks liidult rahalist abi 
juhul, kui asjaomaste liikmesriikide või 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel
on sõlmitud kirjalik leping kõnealuste 

Transpordivaldkonnas on õigus saada 
piiriüleseid lõike või nende osi hõlmavate 
meetmete rakendamiseks liidult rahalist abi 
juhul, kui asjaomaste liikmesriikide või 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel
sõlmitakse kirjalik leping kõnealuste 
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piiriüleste lõikude lõplikuks 
väljaehitamiseks. Erandkorras, kui projekt 
on vajalik ühenduse rajamiseks 
naaberliikmesriigi või kolmanda riigi 
võrguga, kuid piiri reaalselt ei ületata, ei 
ole vaja sõlmida eespool osutatud 
kirjalikku lepingut.

piiriüleste lõikude lõplikuks
realiseerimiseks või väljaehitamiseks.
Erandkorras, kui projekt on vajalik 
ühenduse rajamiseks naaberliikmesriigi või 
kolmanda riigi võrguga, kuid piiri reaalselt 
ei ületata, ei ole vaja sõlmida eespool 
osutatud kirjalikku lepingut.

Or. ro

Muudatusettepanek 379
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajate jaoks märkimisväärselt suure 
kasuteguriga projektidele antakse toetust 
eelkõige kõnealuste projektide 
ettevalmistamise jaoks, eeskätt avaliku ja 
erasektori partnerluse raames teostatava 
hindamise jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 380
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajate jaoks märkimisväärselt suure
kasuteguriga projektidele antakse toetust 
eelkõige kõnealuste projektide 
ettevalmistamise jaoks, eeskätt avaliku ja 
erasektori partnerluse raames teostatava 
hindamise jaoks.

Kohaldatakse põhimõtteid „kasutaja 
maksab” ja „saastaja maksab”. Kasutajate 
jaoks potentsiaalse kasuteguriga 
projektidele antakse toetust eelkõige 
kõnealuste projektide ettevalmistamise 
jaoks, eeskätt avaliku ja erasektori 
partnerluse raames teostatava hindamise 
jaoks. Projekte, mida tuleb liidu õiguse 
kohaselt kohustuslikus korras 
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maksustada, ei tohi seada rahaliste 
toetuste jagamisel halvemasse olukorda 
kui projekte, mille kohta kohustusliku 
maksustamise eeskirjad ei kehti.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energiavaldkonnas on konkreetsed 
tingimused, mille alusel on õigus saada 
liidult finantsinstrumentide kaudu ning 
toetuste vormis rahalist abi
ühishuviprojektide rakendamise meetmete 
jaoks, esitatud määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist 
energiataristut käsitlevad suunised]
artiklis 15.

3. Energiavaldkonnas võivad liidult
käesoleva määruse alusel 
finantsinstrumentide kaudu 
ühishuviprojektide rakendamise meetmete 
jaoks rahalist abi saada ühishuviprojektid,
mis kuuluvad määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [energiataristut käsitlevad 
suunised] II lisa punkti 1 alapunktides a–
d esitatud kategooriatesse ning nimetatud 
määruse I lisa punkti 4 alapunktides 10 ja 
11 esitatud eelisvaldkondadesse ning 
millega aidatakse kaasa uuenduslike 
lahenduste väljatöötamisele ja 
keskkonnakaitsele, täpsemalt on tegemist 
projektidega, mis seonduvad 
energiatõhususe, taastuvenergia ning 
arukate elektrivõrkudega (ülekande- ja 
jaotussüsteemide tasandil).

Or. en

Muudatusettepanek 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 75% käesoleva määruse alusel 
energiasektorile eraldatavatest 
koguvahenditest määratakse 
elektritaristule.

Or. en

Selgitus

Elektri puhul on rahastamispuudujääk oluliselt suurem kui gaasiühenduste puhul ning kuna 
elektrivõrk on vähese CO2-heitega majandusele ja taastuvate energiaallikate kasutamisele 
üleminekul äärmiselt tähtis, on väga oluline, et suur osa Euroopa Ühendamise Rahastust 
energiaühendustele eraldatavast lõppsummast suunataks elektriinfrastruktuuri, mitte näiteks 
gaasitaristusse.

Muudatusettepanek 383
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui rahalise abi saamise eelnimetatud 
tingimused on täidetud, tuleks valiku 
langetamisel arvesse võtta seda, mil 
määral aitavad projektid kaasa ühe või 
mitme järgmise asjaomase eesmärgi 
saavutamisele:
a) energia siseturu suurema 
integreerimise edendamine ning elektri-
ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine;
b) liidu energia varustuskindluse 
suurendamine süsteemi vastupidavuse ja 
toimimiskindluse parandamise abil;
c) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
toetamine, tagades muu hulgas 
taastuvallikatest toodetud elektrienergia 
ülekandmise tootmispaigast põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse.
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Euroopa Ühendamise Rahastu 2013. ja 
2014. aasta iga-aastaste tööprogrammide 
kiireloomulisuse tõttu tuleb eelistada 
projekte, millega aidatakse edendada 
elektri- ja gaasivõrkude suuremat 
integratsiooni ja piiriülest 
koostalitlusvõimet, eelkõige vähendades 
või kõrvaldades isoleeritust energeetika 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine üleeuroopalise energiataristu suuniseid käsitleva määruse artikliga 15.

Muudatusettepanek 384
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Projektid, millega aidatakse kaasa 
majanduskasvu saavutamisele ja 
töökohtade loomisele Vahemere 
piirkonnas ja selle ümbruses.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Telekommunikatsioonivaldkonnas 
vastavad käesoleva määruse alusel liidult 
toetuste vormis ning hankemenetluse ja 
finantsinstrumentide kaudu rahalise abi 
saamise tingimustele kõik meetmed, mille 

4. Telekommunikatsioonivaldkonnas 
vastavad liidult üldteenustele ja 
horisontaalprioriteetidele, sealhulgas 
programmi rakendamist toetavatele 
meetmetele antavate toetuste vormis ning
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abil rakendatakse ühishuviprojekte ja 
programmi rakendamist toetavaid 
meetmeid, mis on esitatud määruse (EL) 
nr XXXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised] lisas.

põhiteenusplatvormide hankemenetluse 
kaudu rahalise abi saamise tingimustele
ainult meetmed, mis aitavad kaasa 
ühishuviprojektidele vastavalt määrusele 
(EL) nr XXXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised]. Lairibavõrkude kasutuselevõtu 
meetmetele, sealhulgas lairibateenuste 
järele nõudluse tekitamise meetmetele 
antakse rahalist abi finantsinstrumentide 
kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 386
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühishuviprojektidega seotud 
meetmed, mis tekitavad koostoimet 
vähemalt kahes Euroopa Ühendamise 
Rahastuga hõlmatud sektoris, mis on 
loetletud lisa III a osas, võivad saada 
käesoleva määruse alusel liidu rahalist 
toetust.

Or. pt

Muudatusettepanek 387
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Meetmed, mille abil rakendatakse 
ühishuviprojekte, mis loovad koostoimet 
vähemalt kahes Euroopa Ühendamise 
Rahastuga hõlmatud sektoris (transport, 
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energeetika või telekommunikatsioon), 
võivad saada käesoleva määruse alusel 
liidu rahalist toetust. Sellesse 
kategooriasse kuuluvad järgmised 
meetmed:
Mittefossiilse ja saastevaba energia (nt 
elekter või vesinik) tarnevõrkude 
kasutuselevõtt transpordivahendite 
tarbeks.
Nutivõrkude rakendamine uute või 
olemasolevate transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristute põhjal.
Transporditaristute (nt tunnelite, sildade 
jms) kasutamine elektri tootmisvõimsust 
suurendavate uute võrkudevaheliste 
ühenduste ning uute gaasikoridoride või 
telekommunikatsioonivõrkude 
kasutuselevõtuks.
Transporditaristuga seonduvad meetmed 
sektori majandusliku jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks, tootes elektrit koha peal 
ja taastuvatest allikatest.

Or. it

Muudatusettepanek 388
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste vormid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 389
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seadmete ja taristuga seotud kulud, mida 
abisaaja käsitab kapitalikuluna, võivad olla 
täies mahus abikõlblikud.

4. Seadmete ja taristuga seotud kulud, mida 
abisaaja käsitab kapitalikuluna, võivad olla 
täies mahus abikõlblikud, kui nende 
kasutamine üksnes asjaomase projekti 
rakendamiseks on nõuetekohaselt 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on vältida kuritarvitamist seoses sellega, et abikõlblikeks kuulutatakse sellistele 
seadmetele ja rajatistele tehtud kulutused, mis ei ole seotud üksnes asjaomase projektiga ja 
mida ei kasutata ainult selle elluviimiseks.

Muudatusettepanek 390
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Abikõlblikud võivad olla
keskkonnakaitsealaste ja liidu õigustiku 
järgimist käsitlevate uuringutega seotud 
kulud.

5. Abikõlblikud on keskkonnakaitsealaste 
ja liidu õigustiku järgimist käsitlevate 
uuringutega seotud kulud.

Or. en

Selgitus

Direktiivide 85/337/EMÜ ja 2001/42/EÜ sätetes ettenähtud keskkonnamõjude hindamine on 
vältimatult vajalik ja kohustuslik ning seetõttu ka nõuetekohaselt abikõlblik.

Muudatusettepanek 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole 
abikõlblikud.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 392
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole 
abikõlblikud.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

See säte tähendaks, et kohustuslik maaost ei ole abikõlblik kulu. Lõige 6 tuleks välja jätta, 
kuna selline kulu peaks olema abikõlblik.

Muudatusettepanek 393
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole 
abikõlblikud.

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole 
abikõlblikud, välja arvatud projektide 
puhul, mis on hõlmatud 
Ühtekuuluvusfondist eraldatud 
vahenditega ja mille puhul on vaja 
lõpetada 10 meetri tara (ohutusvaru).

Or. en
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Muudatusettepanek 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole
abikõlblikud.

6. Maa ostmisega seotud kulud on
abikõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Esmatähtsa projekti elluviimiseks 
vajaliku maa sundvõõrandamisega seotud 
kulud on abikõlblikud.

Or. es

Muudatusettepanek 396
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Käibemaks võib olla abikõlblik kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu, välja 
arvatud juhul, kui lõplikul abisaajal ei ole 
võimalik seda riigi käibemaksuõiguse 
alusel tagasi saada.

Or. en

Muudatusettepanek 398
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 
kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Käibemaks on abikõlblik kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 
kulu.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kõik toetuste taotlused ning 
komisjoni dokumendid ja hinnangud 
tehakse Euroopa Parlamendile 
kättesaadavaks täielikult läbipaistvalt.

Or. es

Muudatusettepanek 402
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 403
Isabelle Durant
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Linna- ja piirkondlikud omavalitsused on sageli parimas positsioonis kaitsmaks paremat 
ühenduvust linnadevaheliste taristute ja linnatranspordisõlmede vahel.

Muudatusettepanek 404
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid ei või rahastada käesoleva määruse 
alusel, v.a juhul, kui see on hädavajalik 
asjaomase ühishuviprojekti eesmärkide 
saavutamiseks.

Neid ei või rahastada käesoleva määruse 
alusel, v.a juhul, kui see on hädavajalik 
asjaomase ühishuviprojekti eesmärkide 
saavutamiseks. Pidades eelkõige silmas 
meremagistraalide projekte, loob 
komisjon tingimused, mis soodustavad 
niisuguste projektide arendamist koos ELi 
mittekuuluvate riikidega laienemise alal.

Or. it

Selgitus

Meremagistraalide projektide jaoks on ülimalt oluline, et neid rakendataks koos ELi 
mittekuuluvate riikidega Vahemere piirkonnas. Ühinemiseks valmistuvate riikide hüvanguks 
tuleks luua Euroopa Ühendamise Rahastu ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi rahalisi 
vahendeid koondavad instrumendid, et teha kõnealuses piirkonnas majandusliku 
integratsiooni alaseid edusamme.
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Muudatusettepanek 405
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid ei või rahastada käesoleva määruse 
alusel, v.a juhul, kui see on hädavajalik 
asjaomase ühishuviprojekti eesmärkide 
saavutamiseks.

Neid ei või rahastada käesoleva määruse 
alusel, kui ei austata säästva arengu alast 
ühist huvi, ELi keskkonnaalaseid 
õigusakte, mis on loetletud TEN-T 
määruse artiklis 42, ning selle piirülest 
kohaldamist piiriüleste projektide korral.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõikidele toetusetaotlustele lisatakse 
meetmetega seotud liikmesriikide 
nõusolek, v.a 
telekommunikatsioonivaldkonnas ja v.a 
transpordivaldkonnas seoses lennuliikluse 
korraldamisega.

5. Kõikidele toetusetaotlustele lisatakse 
meetmetega seotud liikmesriikide 
nõusolek, v.a 
telekommunikatsioonivaldkonnas.

Or. en

Selgitus

Lennuliikluse korraldamise osas tuleks liikmesriikidega endiselt konsulteerida.

Muudatusettepanek 407
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitme- ja iga-aastastes 
tööprogrammides võib lisaks sätestada 
konkreetsed taotluste esitamise eeskirjad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Projektiettepanekuid peaks 
rahastamise saamiseks toetama sotsiaal-
majandusliku mõju hindamine, 
sealhulgas kulude-tulude analüüs.

Or. en

Selgitus

Sotsiaal-majanduslikud hinnangud ja kulude-tulude analüüs on vajalikud selleks, et näidata 
konkureerivas pakkumuses, milline projekt on rahastamiseks kõige sobivam, pakub ELi jaoks 
parimat lisandväärtust ja suudab kõige paremini saavutada Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärke.

Muudatusettepanek 409
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluste hulgast tehakse valik artiklis 
17 osutatud tööprogramme käsitlevate
projektikonkursside raames, v.a määruse

1. Taotluste hulgast tehakse valik 
projektikonkursside raames kriteeriumi 
alusel, mille esildab komisjon 
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(EL) nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] 
artiklis XXX osutatud juhtudel.

rakendusaktidega vastavalt artikli 24 
lõikele 2, v.a määruse (EL) nr XXXX/2012 
[uus finantsmäärus] artiklis XXX osutatud 
juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) (iii) tehnoloogiline uuendus: 
meetmed, mis on seotud CO2-heite 
vähendamisega transpordis, sealhulgas 
alternatiivsete jõuseadmete taristu: liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudteede ja siseveeteede ning 
teedevõrkude puhul sellistes 
liikmesriikides, kelle territooriumil 
puudub raudteevõrk, või määruses (EL) 
nr XXXX/2012 [TEN-T suunised] 
määratletud isoleeritud võrguga 
liikmesriikides ei ületa liidu rahaline abi 
20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
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puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikude, sealhulgas 
sadamate ja sadama sisemaadega seotud 
meetmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee, maantee ja siseveeteed: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest; rahastamismäära võib suurendada 
30 % kitsaskohtade kõrvaldamise 
meetmete puhul; rahastamismäära võib 
suurendada 40 % piiriüleste lõikudega 
seotud meetmete puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 414
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee, siseveeteed ja 
meremagistraalid: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

Or. pt

Muudatusettepanek 415
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
50 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

Or. en

Selgitus

Piiriüleste lõikude puudumine on peamine Euroopa ühtse ja liideteta transpordiruumi 
takistus.
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Muudatusettepanek 416
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % nii
kitsaskohtade kõrvaldamise kui ka 
olemasoleva veeremi moderniseerimise 
abil raudtee-kaubaveoga kaasneva müra 
vähendamise meetmete puhul;
rahastamismäära võib suurendada 40 % 
piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul;

Or. en

Selgitus

Raudtee-kaubaveo jätkusuutlikkuse parandamine puudulikust veeremist põhjustatava 
praeguse müra vähendamise abil on otsustav tegur raudtee turuosa suurendamiseks ja vähese 
CO2-heitega transpordi majanduse tõhustamiseks, nagu on nõutud 2011. aasta transporti 
käsitlevas valges raamatus.

Muudatusettepanek 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 

(i) raudtee ja siseveeteed ning teedevõrk 
sellistes liikmesriikides, kelle 
territooriumil puudub raudteevõrk, või 
määruse (EL) nr XXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 3 punktis qq määratletud 
isoleeritud võrguga liikmesriikides, kus ei 
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meetmete puhul; teostata raudtee pikamaa-kaubavedusid: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest; rahastamismäära 
võib suurendada kuni 30 % kitsaskohtade 
kõrvaldamise meetmete puhul;
rahastamismäära võib suurendada kuni 40 
protsendini piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete ja raudtee koostalitusvõime 
tõhustamismeetmete puhul;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võimaldatakse Põhja-Iirimaa maanteevõrgu rahastamist 
Euroopa Ühendamise Rahastust, tagades, et Põhja-Iirimaa ei jääks ilma Euroopa 
Ühendamise Rahastu poolsest rahastamisest, kuna seal puudub raudtee-kaubaveo võrk. 
Suhteliselt lühikesed vahemaad meie sadamatest suurema osa Põhja-Iirimaa elanikkonnani 
tähendavad seda, et raudtee ei ole majanduslikult elujõuline alternatiiv maantee-kaubaveole. 
Nõudlus raudtee-kaubaveoalase tegevuse järgi peaks olema iserahastav ja olemuselt 
pikaajaline, et see õigustaks investeeringuid.

Muudatusettepanek 418
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib raudtee 
korral suurendada 85 % pärast Teist 
maailmasõda maha jäetud või kärbitud
piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul. Meetmete puhul, millega 
kindlustatakse ja parandatakse 
raudteeühendusi tööstuspiirkondade ja -
kohtadega, ei ületa liidu rahaline abi 50 
protsenti;

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline 
abi ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed ning teedevõrk 
sellistes liikmesriikides, kelle 
territooriumil puudub raudteevõrk, või 
määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 3 punktis qq määratletud 
isoleeritud võrguga liikmesriikides, kus ei 
teostata raudtee pikamaa-kaubavedusid:
20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada kuni 30 
% kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
kuni 40 protsendini piiriüleste lõikudega 
seotud meetmete ja raudtee 
koostalitusvõime tõhustamismeetmete
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 60 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
70 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul; rahastamismäära võib 
suurendada 80 % raudtee 
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koostalitusvõime tõhustamismeetmete 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee: liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest; rahastamismäära 
võib suurendada 30 % kitsaskohtade 
kõrvaldamise meetmete puhul;
rahastamismäära võib suurendada 40 % 
piiriüleste lõikudega seotud meetmete ja 
raudtee koostalitusvõime 
tõhustamismeetmete puhul;

Or. en

Selgitus

Tööde kaasrahastamismäärade osas ei tuleks siseveeteid käsitleda samal viisil kui raudteed. 
Tõepoolest, kuna siseveeteede vajadused valitsemissektoripoolse rahastamise osas on vähem 
tähtsad kui raudteesektori puhul, võib selle kaasrahastamismäärasid natuke tõsta. 
Koostalitlusvõime on otsustav tegur siseturu tõrgeteta toimimiseks, eelkõige raudteesektoris. 
Seetõttu tuleks selle koostalitlusvõime tõhustamismeetmete jaoks seada atraktiivne 
kaasrahastamismäär.

Muudatusettepanek 422
Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi (i) raudtee ja siseveeteed ning 
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ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

meremagistraalid: liidu rahaline abi ei 
ületa 30 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 40 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada
50 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul;

(i) raudtee ja siseveeteed ning maanteed:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest; rahastamismäära 
võib suurendada 30 % kitsaskohtade 
kõrvaldamise meetmete puhul;
rahastamismäära võib suurendada 40 % 
piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul;

Or. de

Selgitus

Tulevase arengu aluseks peaks olema mitmeliigilisus, mitte liikidevaheline konkurents; 
transpordiliigid peaksid üksteist täiendama vastavalt oma vastavatele tugevustele. 
Mitmeliigilise lähenemisviisi edendamiseks tuleks ELi rahastamine teha kättesaadavaks ka 
maantee-ehitusele.

Muudatusettepanek 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt i a (uus))
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) siseveeteed: liidu rahaline abi ei ületa 
30 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib suurendada 40 % 
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete ja 
piiriüleste lõikudega seotud meetmete 
puhul;

Or. en

Selgitus

Tööde kaasrahastamismäärade osas ei tuleks siseveeteid käsitleda samal viisil kui raudteed. 
Tõepoolest, kuna siseveeteede vajadused valitsemissektoripoolse rahastamise osas on vähem 
tähtsad kui raudteesektori puhul, võib selle kaasrahastamismäärasid natuke tõsta.

Muudatusettepanek 425
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 426
Michael Gahler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega ning sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest. 
Raudtee-kaubaveoga kaasneva müra 
vähendamise meetmed, millega 
moderniseeritakse olemasolev veerem: 
liidu rahaline abi ei ületa 25 %
abikõlblikest kuludest;

Or. de

Muudatusettepanek 427
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, meetmed, millega 
toetatakse uusi tehnoloogialahendusi, mis 
toovad kaasa jätkusuutliku uuenduse 
kõigis transpordiliikides, raudtee-
kaubaveoga kaasneva müra vähendamise 
meetmed, millega moderniseeritakse 
olemasolev veerem, ning meresadamate ja
siseveesadamate ning mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Projektid, mille eesmärk on vähendada transpordi välismõju uuenduslikul viisil, peaksid 
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hõlmama kõiki transpordiliike, kui on tõendatud tegelik Euroopa lisandväärtus.

Muudatusettepanek 428
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused siseveesadamate, 
meresadamate ja lennuväljadega, 
meetmed, millega arendatakse uusi 
tehnoloogiaid, mis toovad kaasa 
jätkusuutliku transpordi ja vähendavad 
kõigi transpordiliikide väliskulusid, ning 
sadamate ja mitmeliigilise transpordi 
platvormide väljaarendamine: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. nl

Muudatusettepanek 429
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamatega ning 
sadamate ja mitmeliigilise transpordi 
platvormide väljaarendamine: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en
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Muudatusettepanek 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega ning sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine: liidu rahaline abi ei ületa 
20 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) sisetranspordiühendused sadamatega 
(sealhulgas maantee-, raudtee- ja
siseveeteeühendused), meremagistraalide 
väljaarendamine ning sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine: liidu rahaline abi ei ületa
30 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Meresadamad on uue TEN-T raamistiku üheks peamiseks nurgakiviks. 
Sisetranspordiühendustel kõnealuste sadamatega (sealhulgas maantee, raudtee ja siseveetee) 
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peaks olema õigus teatavas summas Euroopapoolsele rahastamisele. Maanteeühendusi ei 
tohiks ignoreerida, kuna need on ühenduvuse seisukohast ülimalt olulised.

Muudatusettepanek 432
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud abikõlblikkusega ulatuses kuni 30 % olemasoleva veeremi 
moderniseerimise seadmete puhul.

Muudatusettepanek 433
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamatega, 
raudtee-kaubaveoga kaasneva müra 
vähendamise meetmed, millega 
moderniseeritakse olemasolev veerem, 
ning sadamate ja raudtee-
/maanteeterminalide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
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abikõlblikest kuludest; abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

TEN-T kaasrahastamine peaks toetama üksnes kõige jätkusuutlikumate transpordiliikide 
väljaarendamist.

Muudatusettepanek 434
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 30 %
abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt i – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed,
mida teostatakse infrastruktuuri meetmete 
abil ja millega moderniseeritakse 
olemasolev veerem, ning meresadamate ja
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liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

siseveesadamate ning mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

Or. de

Selgitus

Raudteeveoga kaasneva müra vähendamine aitab tagada üldsuse heakskiitva suhtumise 
raudtee arendamisse, mis on omakorda põhjapaneva tähtsusega üleeuroopaliste 
transpordivõrkude tulemusliku rakendamise jaoks. Seda muudatusettepanekut tuleb lugeda 
koostoimes muudatusettepanekuga 2.

Muudatusettepanek 436
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) linnaalasid läbiva raudtee- ja 
maanteetranspordi ümbruskonnale 
avalduvate negatiivsete mõjude 
leevendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed: 30 % abikõlblikest kuludest;

Or. en
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Selgitus

Maanteetaristu piiratud kaasrahastamine on kooskõlas ELi transpordipoliitikaga (siseturu 
toimimine) ja seetõttu tuleks see ette näha. Eelkõige piiriülesed lõigud on tavaliselt 
alarahastatud, kuigi paljudel juhtudel kujutavad need endast kitsaskohti. Suurem 
kaasrahastamine annad nõuetekohase stiimuli niisuguste lõikude kui prioriteetsete 
küsimustega tegelemiseks.

Muudatusettepanek 438
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed: 30 % abikõlblikest kuludest;

Or. sl

Selgitus

Maanteetaristu teatav kaasrahastamine on kooskõlas ELi transpordipoliitikaga (siseturu 
toimimine). Sageli on puudu peamiselt piiriülestele maanteelõikudele ettenähtud rahalistest 
vahenditest, seda hoolimata asjaolust, et paljudel juhtudel on just need kitsaskohtade 
esinemise kohaks. Suurem kaasrahastamine loob olulise stiimuli niisuguste maanteelõikude 
ajakohastamiseks ja uuendamiseks.

Muudatusettepanek 439
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed: 10 % abikõlblikest kuludest;

Or. en
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Muudatusettepanek 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed: 10 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võimaldatakse TENT-T maanteevõrgu piiriüleste 
maanteelõikude rahastamist Euroopa Ühendamise Rahastust. Põhja-Iirimaa on ainuke 
Ühendkuningriigi osa, millel on maapiir muu liikmesriigiga. Piiriüleste maanteelõikude 
arendamine Põhja-Iirimaal pakub ELi jaoks lisandväärtust, parandades pääsu siseturule 
kahe liikmesriigi vahel.

Muudatusettepanek 441
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kaasrahastamismäärasid meetmete 
puhul, mille eesmärk on tagada 
takistusteta juurdepääs transporditaristule 
puudega reisijate ja piiratud 
liikumisvõimega isikute jaoks, nt nende 
jaoks, kes kasutavad ratastoole, 
jalutustoole, jalgrattaid ja rasket pagasit, 
võib suurendada kuni 20 täiendava 
protsendipunkti võrra;

Or. en
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Muudatusettepanek 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, mille eesmärk on vältida 
raudteetranspordiga kaasnevat müra ja 
leevendada selle mõju olemasoleva 
veeremi moderniseerimise abil, samuti 
samatasandiliste teeületuskohtade 
ohutuse suurendamine või nende 
asendamine sildade või tunnelitega: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada ELi eesmärgid raudteeveoga kaasneva müra vähendamise alal, tuleks 
erilist tähelepanu pöörata infrastruktuuri ja veeremit puudutavatele müra vältimise ja 
vähendamise meetmetele. Raportöörid peavad eriti oluliseks võtta arvesse 
raudteetranspordiga kaasneva müra mõju tihedalt asustatud piirkondades.

Muudatusettepanek 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogialahendusi ja uuendusi kõigis 
transpordiliikides, sealhulgas 
alternatiivkütuste ja -tehnoloogiate 
taristu: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;

Or. en
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Muudatusettepanek 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, millega toetatakse mis 
tahes transpordiliigi CO2-heite 
vähendamise uusi tehnoloogialahendusi 
ja uuendusi: liidu rahaline abi ei ületa 50 
% abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) selleks et vältida moonutusi 
konkurentsis maanteetranspordiga 
raudteetranspordi kahjuks, võivad 
meetmed, millega vähendatakse raudtee-
kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit, 
saada liidu rahalist abi suurusjärgus kuni 
30 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) iii) meetmed, mis võimaldavad CO2-
heite vähendamist kõikide 
transpordiliikide puhul ülemineku abil 
uuenduslikele vähese CO2-heitega ja 
energiatõhusatele 
transporditehnoloogiatele ning 
alternatiivsete jõuseadmete 
kasutuselevõttu ja piisava tugitaristu 
pakkumist niisuguse ülemineku 
võimaldamiseks: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest; 
rahastamismäära võib vajaduse korral 
suurendada piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete ja ELi ühishuvimeetmete 
puhul;

Or. en

Selgitus

Olles selgesõnaliselt abikõlblik ja prioriteetne TEN-T ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
raamistikus, ei ole siiski võimalik toetada alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ilma 
alternatiivkütuste taristu lisamiseta praegusesse Euroopa Ühendamise Rahastu 
ettepanekusse.

Muudatusettepanek 447
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, millega toetatakse kõigis 
transpordiliikides uusi 
tehnoloogialahendusi ja uuendusi, mis 
aitavad vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest;
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Or. de

Selgitus

Uute tehnoloogialahenduste ja uuenduste puhul on turulepääsu tõkkeid sageli raskem ületada 
kui väljakujunenud tehnoloogiate puhul, mistõttu peaksid ka nende toetamise meetmete kulud 
olema abikõlblikud. 

Muudatusettepanek 448
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii b (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt i – alapunkt ii b (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) sisetranspordiühendused 
lennuväljadega ning meetmed, millega 
vähendatakse raudtee-kaubaveoga 
kaasnevat müra, moderniseerides 
olemasolevat veeremit: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Jelko Kacin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt i a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed: 30 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Philip Bradbourn
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) maanteeprojektide puhul, mille 
eesmärk on kõrvaldada TEN-T 
kitsaskohad, ei ületa rahaline abi 10 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) toetuste puhul, mis on ette nähtud 
uute vedurite ostmiseks koostoimes 
vanametalliks lammutamise hüvitisega
i) diisel- või hübriidvedurite puhul, kui 
heitkogused on vanametalliks lammutatud 
diisel- või hübriidveduriga võrreldes 
selgelt väiksemad: rahastamismäär ei 
ületa 20 % uue veduri abikõlblikest 
kuludest;
ii) elektrivedurite puhul, kui piiriülene 
tegevus on vanametalliks lammutatud 
veduriga võrreldes selgelt tõhusam: 
rahastamismäär ei ületa 20 % uue veduri 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

Vanametalliks lammutamise hüvitis vedurite puhul (mida kohaldatakse juba mõne EL 27 
liikmesriigi autotööstuses) parandab raudteetranspordi keskkonnasõbralikkust ning tõhustab 
sujuvat piiriülest liiklust koostalitlusvõimeliste vedurite abil.
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Muudatusettepanek 452
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteem (ERTMS): liidu rahaline 
abi ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 453
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS) ja jõeteabeteenused (RIS): liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. ro

Muudatusettepanek 454
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS), sealhulgas raudteeäärsed 
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abikõlblikest kuludest; seadmed ja rongisisesed seadmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en

Selgitus

Täpsustuse vajadus.

Muudatusettepanek 455
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j – alapunkt i)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS) ja meetmed, millega 
vähendatakse raudtee-kaubaveoga 
kaasnevat müra selle tekkekohas, 
moderniseerides olemasolevat veeremit:
liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada elanikkonna heakskiitev suhtumine raudtee-kaubaveosse, edendada 
koostalitlusvõimet madala müratasemega rongide puhul ja säästa raha, vältides kulukamaid 
müra leevendamise meetmeid taristu osas, peaks EL pakkuma stiimuleid olemasoleva veeremi 
moderniseerimiseks.

Muudatusettepanek 456
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 –
punkt j – alapunkt i)



AM\912706ET.doc 63/128 PE496.338v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem
(ERTMS) ja jõeteabesüsteemid: liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i a (uus) (eestikeelses versioonis artikkel 10 –
lõige 2 – punkt j – alapunkt i a (uus))

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) meremagistraalide arendamist 
toetavad meetmed: liidu rahaline abi ei 
ületa 30 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 458
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt j – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) muud liikluskorraldussüsteemid peale 
ERTMSi, kaubaveoteenused, turvaline 
parkimine maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt j – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused ning meremagistraalide 
arendamist toetavad meetmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt j – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt j – alapunkt ii)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) maanteeliikluse korraldamise 
süsteemid (arukad transpordisüsteemid), 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist ja Euroopa 
lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) rakendamist
toetavad meetmed: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest.

Or. fr

Selgitus

Tegutsejad jäävad sageli ebavõrdsesse olukorda, kui nad püüavad saada turult rahalisi 
vahendeid. Seetõttu tuleks võimaldada valitsemissektori rahastamise sekkumist, et rakendada 
SESARit tervikuna, mitte üksnes selle maapealseid komponente.

Muudatusettepanek 462
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (eestikeelses versioonis artikkel 10 – lõige 2 
– punkt j – alapunkt ii)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid,
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) liikluskorraldussüsteemid,
kombineeritud veoteenused, turvaline 
parkimine maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

TEN-T kaasrahastamine peaks toetama üksnes kõige jätkusuutlikumate transpordiliikide 
väljaarendamist.

Muudatusettepanek 463
Antonio Cancian
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) maanteeliikluse korraldamise 
süsteemid (arukad transpordisüsteemid), 
kaubaveoteenused ning turvaline 
parkimine maanteepõhivõrgus: liidu
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest.

ii) liikluskorraldussüsteemid, kaasa 
arvatud jõeteabeteenuste (RIS), 
laevaliikluse seire- ja teabesüsteemide 
(VTMIS) ja Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 
maapinnal ja pardal asuvate 
komponentide rakendamine, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 30 %
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Ioannis A. Tsoukalas

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

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

ii) liiklus- ja logistikakorraldussüsteemid, 
mitmeliigilise transpordi platvormid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meremagistraalide arendamist 
toetavad meetmed: liidu rahaline abi ei 
ületa 30 % abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
transpordiliikides: liidu rahaline abi ei 
ületa 20 % abikõlblikest kuludest.

Or. en
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Muudatusettepanek 468
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemi 
komponentide rakendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 30 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
uuringute ja/või tööde abikõlblikest 
kuludest;

a) liidu rahaline abi ei ületa 50 % uuringute 
abikõlblikest kuludest ja 30 % tööde 
abikõlblikest kuludest;

Or. en

Selgitus

Tuleks kohaldada transpordisektoriga sarnast eristust.

Muudatusettepanek 470
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) liidu rahaline abi ei ületa 50 % a) uuringutoetustega seotud liidu rahaline 
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uuringute ja/või tööde abikõlblikest 
kuludest;

abi ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 471
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
uuringute ja/või tööde abikõlblikest 
kuludest;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Muudatusettepanek 472
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 50 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust, toetatakse 
säästvat arengut ja taastuvatest 
energiaallikatest pärit energiavaru 
kasutamist või mis hõlmavad väga 
innovaatilisi lahendusi.

Or. en
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Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest pärit energia säästvale arengule tuleb pöörata sama palju 
tähelepanu, kui varustuskindluse kõrgele tasemele.

Muudatusettepanek 473
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tööde jaoks ette nähtud toetuste puhul 
antakse liidu rahalist abi üksnes 
järgmistele projektidele:

– määruse (EL) nr XXXX/2012 
[energiataristu suunised] II lisa punkti 1 
alapunktides a–d ja punktis 2 kehtestatud 
kategooriate alla kuuluvad 
ühishuviprojektid Küprosel, Maltal ja 
Balti riikides, ning
– energiatõhususe, taastuvenergia ja 
nutivõrkude (ülekande- ja jaotustasandil) 
valdkonna projektid,
mille jaoks võib liidu 
kaasrahastamismäärasid suurendada 
maksimaalselt 80 %ni projekti 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 70 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, mis aitavad 
saavutada säästva arengu eesmärke või 
mis hõlmavad väga innovaatilisi lahendusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 475
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) lairibavõrkudega seotud meetmed: 
liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
abikõlblikest kuludest;

a) lairibavõrkudega seotud meetmed: liidu 
rahaline abi on proportsionaalne ja 
mõistlik, võttes arvesse kaasinvesteerijast 
erasektori osapoolele kehtestatud võrgus 
toimimise ja teenuste osutamise 
ainuõiguse perioodi; üldjuhul peaks 
peering ja kliendiliinide eraldamine 
olema kohustuslik kõikidel juhtudel võrgu 
ehitamise valmimisest alates, juhul kui 
liidu rahaline abi või muu avalikust 
allikast pärit rahastamine ületab 50 % 
projekti abikõlblikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 476
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid võib suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele, vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet või 
lairibavõrkude puhul kuuluvad 
maapiirkondi hõlmavate lairibavõrkude 
projektide raamesse. Suurendada ei tohiks 
artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid võib suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet ja 
investeeringute korral ebasoodsate 
looduslike tingimustega aladel, näiteks 
äärepoolseimad piirkonnad, vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklitele 355 ja 375.
Suurendada ei tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.
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Or. pt

Selgitus

Kui valitakse ühishuviprojekt äärepoolseimates piirkondades, peaksid need piirkonnad saama 
abi kõrgendatud määra järgi oma eriomaduste tõttu, nagu on kehtestatud ELi toimimise 
lepingu artiklites 355 ja 349.

Muudatusettepanek 478
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid võib suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või mille osa
kliimamuutuste leevendamise eesmärkide
saavutamisel saab mõõta, millega
suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 
1990ndate aastate tasemega. Komisjon 
töötab hiljemalt 1. augustiks 2013 välja 
nende kaasrahastamismäärade hindamise 
metoodika ja abikõlblikkuse kriteeriumid. 
Suurendada ei tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid võib suurendada 
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kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste 
leevendamise eesmärgid, suurendatakse 
vastupidavust kliimatingimustele või 
vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet.
Suurendada ei tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

kuni kümne protsendipunkti võrra üle 
lõigetes 2–4 kehtestatud 
protsendimäärade järgmiste meetmete 
puhul:

Or. en

Muudatusettepanek 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid võib suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra üle 
käesoleva artikli lõigetes 2–4 kehtestatud 
protsendimäärade iga järgmise meetme 
puhul:

a) meede, mis tekitab vähemalt kahe 
Euroopa Ühendamise Rahastuga 
hõlmatud sektori (transport, energia või 
telekommunikatsioon) koostoimet. Liidu 
rahaline abi eraldatakse artikli 5 lõikes 1 
kehtestatud valdkonnaeelarvetest 
proportsionaalses vastavuses iga sektori 
osalemisega meetmes; 
b) meetmed, mis aitavad saavutada 
kliimamuutuste leevendamise eesmärke, 
suurendada vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendada
kasvuhoonegaaside heidet.
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Suurendada ei tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

Or. it

Muudatusettepanek 481
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon teeb artikli 17 alla 
kuuluvates iga-aastastes ja 
mitmeaastastes tööprogrammides 
ettepaneku käesolevas artiklis kehtestatud 
kaasfinantseerimise määrade andmise 
kriteeriumide kohta. 

Or. pt

Muudatusettepanek 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. meetmed, mis parandavad eakate 
inimeste, liikumispuudega inimeste ja 
puuetega inimeste juurdepääsu 
transporditaristule.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Väljavalitud meetmetele antava rahalise 
abi summat muudetakse iga projekti 
kulude-tulude analüüsi, eelarvevahendite 
kättesaadavuse ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimisvajaduse 
alusel.

6. Väljavalitud meetmetele antava rahalise 
abi summat võib muuta iga projekti 
kulude-tulude analüüsi, eelarvevahendite 
kättesaadavuse ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimisvajaduse 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Konkreetsed projektikonkursid 
Ühtekuuluvusfondist ümberpaigutatud 
toetussummade saamiseks 
transpordivaldkonnas
1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.
2. Selliste konkreetsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kõnealuste projektikonkursside 
rakendamisel käsitatakse võimaluse 
korral kõige prioriteetsemana neid 
projekte, mille puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
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eraldistest.
3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 
10 000 000 000 euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele 
vastavates liikmesriikides, kohaldatakse 
määruse (EL) nr XXX/2012 [millega 
kehtestatakse ühissätted ühise 
strateegilise raamistikuga hõlmatud 
kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 
110 lõike 3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi 
kohta kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:
(q) uuringutoetused;
(r) tööde jaoks ettenähtud toetused:
i) raudtee ja siseveeteed;
ii) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed;
iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine;
(s) liikluskorraldussüsteemide ja -teenuste 
jaoks ettenähtud toetused:
i) Euroopa raudteeliikluse 
juhtimissüsteem (ERTMS);
ii) liikluskorraldussüsteemid.

Or. en
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Muudatusettepanek 485
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud [10 000 000 000 euro] suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
üksnes kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud [10 000 000 000 euro] suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
teeb komisjon ettepanekud 
rahastamispakettide kohta neile
liikmesriikidele, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 487
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud [10 000 000 000 euro] suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
(eelkõige põhivõrgukoridoride) 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse kogu põhivõrgu jaoks eraldatavate rahaliste vahendite piiratust ja põhivõrgu 
rakendamise tähtaega, mis on 2030. aasta, peavad abikõlblikud liikmesriigid kulutama 
Ühtekuuluvusfondist ümberpaigutatud 10 miljardi euro suuruse rahasumma 
põhivõrgukoridoridega tegelevatele projektidele, sest need koridorid on kõige olulisemad.

Muudatusettepanek 488
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud riikidele tehtavate 
eraldiste alusel kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, käivitatakse konkreetsed 
põhivõrgu ja ülemaailmse võrgu 
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nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 489
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju.

Or. lv

Muudatusettepanek 490
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel valitakse
projekte selle järgi, kas neis peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.
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riikidele tehtavatest eraldistest.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse prioriteetsemana neid projekte, 
mille puhul peetakse kinni igale 
liikmesriigile tehtud ülekannet
Ühtekuuluvusfondist;

Or. en

Muudatusettepanek 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kuni 31. 
detsembrini 2016 peetakse 
rahastamiskõlblike projektide valimisel
kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatest eraldistest. Alates 1. jaanuarist 
2017 tehakse kõigile liikmesriikidele, kes 
vastavad Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele, Euroopa 
Ühendamise Rahastu asutamismääruse 
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kohaselt transporditaristuprojektide 
rahastamiseks kättesaadavaks Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ümberpaigutatud 
vahendid, mis ei olnud ette nähtud 
transporditaristuprojektile.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete 
projektikonkursside suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse alusel 
transpordisektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju. Kõnealuste projektikonkursside
rakendamisel käsitatakse võimaluse korral 
kõige prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Kõnealuste rahastamispakettide
rakendamisel käsitatakse võimaluse korral 
kõige prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata raskustele, 
millega mõned liikmesriigid võivad 
projektide kavandamisel kokku puutuda, 
ja projektide jagunemise geograafilisele 
tasakaalule.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Roberts Zīle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju.
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puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

Kõnealuste projektikonkursside 
rakendamisel peetakse kuni 31. 
detsembrini 2017 rahastamiskõlblike 
projektide valimisel kindlalt kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest.

Alates 1. jaanuarist 2018 tehakse kõigile 
liikmesriikidele, kes vastavad 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele, transporditaristuprojektide 
rahastamiseks kättesaadavaks Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ümberpaigutatud 
vahendid, mis ei olnud ette nähtud 
transporditaristuprojektile liikmesriikide 
poolt vastavalt nende 
rahastamispakettidele; nimetatud 
projektid valitakse välja põhimõttel „kes 
ees, see mees”.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada reaalset edu põhivõrgu ja eelkõige põhivõrgukoridoride väljaehitamisel, 
tuleb säilitada mõningane liikmesriikide vaheline konkurents ka Ühtekuuluvusfondist tehtava 
10 miljardi suuruse eraldise suhtes. Alguses peavad eraldised olema selgelt koosõlas 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavate eraldistega. Pärast vahearuannet tehakse kasutamata 
varud kättesaadavaks kõigile ühtekuuluvuseesmärgi alla kuuluvatele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 495
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud [10 
000 000 000 euro] suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks üksnes 
kõnealusest fondist abi saamise 
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liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

tingimustele vastavates liikmesriikides, 
kohaldatakse määruse (EL) nr XXX/2012 
[millega kehtestatakse ühissätted ühise 
strateegilise raamistikuga hõlmatud 
kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 496
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud [10 
000 000 000] euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud riikidele tehtavate eraldiste 
alusel kasutamiseks kõnealusest fondist abi 
saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
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ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes: 

Or. ro

Muudatusettepanek 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eesmärgiga toetada 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike, kel 
võib olla raskusi piisavalt küpsete, 
kvaliteetsete ja ELi lisaväärtusega 
projektide väljatöötamisel, tuleks pöörata 
erilist tähelepanu Euroopa Ühendamise 
Rahastu kohastele programmi 
tugimeetmetele, mille eesmärk on 
suurendada käesoleva määruse I lisas 
loetletud projektide väljatöötamise ja 
rakendamisega seotud haldusasutuste ja 
avalike teenistuste institutsioonilist 
suutlikkust ja tõhusust. Komisjon võib 
korraldada lisaprojektikonkursse, et 
tagada kõigis Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides ümberpaigutatud 
vahendite võimalikult suur 
vastuvõtuvõime.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud [10 000 000 000 euro] 
suurusele summale ei kehtestata 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavatele liikmesriikidele 
kohaldatavat ülemmäära […]1 % SKPst.
_____________________
1 Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–
2020) kohta kokkuleppe saavutamiseni.

Or. en

Selgitus

Ühtekuuluvusfondist saadavatele vahenditele rahastamiseks Euroopa Ühendamise Rahastust 
ei kehtestata ülemmäära 2,5 % SKPst (või mis tahes muud ülemmäära, mis lepitakse kokku 
mitmeaastase finantsraamistiku üldkokkuleppega). See on vajalik, et vältida olukorda, kus 
terve projekt seisatakse ja külmutatakse põhjusel, et üks osalev liikmesriik on saavutanud 
Ühtekuuluvusfondist eraldatud vahendite ülemmäära.

Muudatusettepanek 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühtekuuluvusfondi toetust 
jätkusuutliku transporditaristu 
projektidele, millel on Euroopa 
lisaväärtus ja mis on loetletud määruse 
…/2013/EÜ (millega asutatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu) lisas, rakendatakse 
kooskõlas Ühtekuuluvusfondi määrusega 
ja määrusega …/2013/EÜ üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) arendamist 
käsitlevate liidu suuniste kohta. 

Or. en
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Muudatusettepanek 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon esitab igal aastal 
ettepaneku Ühtekuuluvusfondist 
kaasrahastatavate ja Euroopa 
Ühendamise Rahastu ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu määrustes määratletud 
projektide hulgast valitavate projektide 
kohta ning Euroopa Parlament ja 
nõukogu teevad lõpliku otsuse. Komisjon 
vastutab väljavalitud projektide juhtimise 
ja rakendamise eest kooskõlas Euroopa 
Ühendamise Rahastu ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu määrustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 501
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) raudtee ja siseveeteed; i) raudteed ja siseveeteed ning 
meremagistraalid;

Or. pt

Muudatusettepanek 502
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) raudtee ja siseveeteed; i) maantee, raudtee ja siseveeteed;

Or. en

Muudatusettepanek 503
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) raudtee ja siseveeteed; i) raudtee ja säästvad ja laevatatavad 
siseveeteed;

Or. en

Muudatusettepanek 504
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed;

ii) piiriüleste maanteelõikude, TEN-T 
maanteepõhivõrgu ning raudteevõrguta 
liikmesriikide puhul ka TEN-T 
teedevõrgu toetamise meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed;

ii) piiriüleste raudteelõikude toetamise 
meetmed, keskendudes piiriülestele 
lõikudele, mis on pärast Teist 
maailmasõda maha jäetud või mida on 
kärbitud;

Or. en

Muudatusettepanek 506
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) meremagistraalide arendamist 
toetavad meetmed;

Or. pt

Muudatusettepanek 507
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide, muu hulgas 
automaatsete rööpapaari vahetamise 
keskuste väljaarendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 508
Michael Cramer, Karim Zéribi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamatega, 
mitmeliigilise transpordi platvormide, 
tööstuslike kõrvalteede ja sadamate
väljaarendamine ning ühenduskohad, 
eelkõige raudteeühendused;

Or. en

Muudatusettepanek 509
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) meetmed, mis leevendavad 
linnaalasid läbiva raudtee- ja 
maanteetranspordi negatiivseid mõjusid 
ümbruskonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) meetmed, millega vähendatakse 
raudteeveoga kaasnevat müra, sealhulgas 
olemasoleva veeremi moderniseerimine, et 
tagada TEN-T võrgu tasuv kasutamine 
müratasemele kehtestatud nõudeid 
järgides.
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Or. en

Muudatusettepanek 511
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmed, millega vähendatakse 
raudteeveoga kaasnevat müra, sealhulgas 
olemasoleva veeremi moderniseerimine, et 
tagada TEN-T võrgu tasuv kasutamine 
müratasemele kehtestatud nõudeid 
järgides.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS);

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS); jõeteabeteenused (RIS) ja 
laevaliikluse seire- ja teabesüsteemid 
(VTMIS).

Or. en

Muudatusettepanek 513
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid. ii) liikluskorraldussüsteemid, v.a Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS).

Or. en

Muudatusettepanek 514
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) raudtee-kaubaveoga kaasneva müra 
vähendamine müra tekkekohas.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tühistab, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, rahalise abi andmise 
meetmetele, mida ei ole hakatud 
rakendama ühe aasta jooksul pärast abi 
andmise tingimustes kindlaksmääratud 
meetme rakendamise alguskuupäeva.

1. Komisjon tühistab, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, rahalise abi andmise 
meetmetele, mida ei ole hakatud 
rakendama kahe aasta jooksul pärast abi 
andmise tingimustes kindlaksmääratud 
meetme rakendamise alguskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Franck Proust
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetme rakendamisel ei peeta kinni 
liidu õiguse sätetest;

(a) meetme rakendamisel ei pea toetuse 
saajad ja projekti täideviijad kinni liidu 
õiguse, eelkõige töö-, sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetest;

Or. fr

Muudatusettepanek 517
Jean-Jacob Bicep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on oluliselt viibinud.

c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on oluliselt ja põhjendamatult viibinud.

Or. fr

Muudatusettepanek 518
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib nõuda antud rahalise 
abi tagasimaksmist, kui kahe aasta 
jooksul pärast rahalise abi andmise 
tingimustes kindlaksmääratud 
lõppkuupäeva ei ole rahalist abi saava 
meetme rakendamist lõpule viidud.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 519
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib nõuda antud rahalise abi 
tagasimaksmist, kui kahe aasta jooksul 
pärast rahalise abi andmise tingimustes 
kindlaksmääratud lõppkuupäeva ei ole 
rahalist abi saava meetme rakendamist 
lõpule viidud.

3. Komisjon võib nõuda antud rahalise abi 
tagasimaksmist, kui nelja aasta jooksul 
pärast rahalise abi andmise tingimustes 
kindlaksmääratud lõppkuupäeva ei ole 
rahalist abi saava meetme rakendamist 
lõpule viidud.

Or. it

Selgitus

Tähtaeg – neli aastat – peaks olema sama kui kehtivas üleeuroopaliste transpordivõrkude 
finantsmääruses (määrus (EÜ) nr 680/2007) kehtestatu.

Muudatusettepanek 520
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib nõuda eraldatud 
rahalise abi tagasimaksmist juhul, kui 
ELi kaasrahastatud taristut ei kasutata, 
see jäetakse maha või lammutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui meetmega hilinetakse ettenähtud 
ajakavast rohkem kui ühe aasta võrra, 
nimelt juhtudel, kui liikmesriigid ei suuda 
finantskriisi tagajärjel tagada piisavat 
rahastamist, võib komisjon kehtestada 
moratooriumi ja anda hinnangu 
olemasoleva taristu ajakohastamise 
võimalusele, mis oleks kiirem alternatiiv;

Or. en

Muudatusettepanek 522
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat 
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud ettenähtud ajavahemiku 
jooksul.

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat 
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud ettenähtud ajavahemiku 
jooksul. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu kõigist otsustest 
artikli 17 kohaselt igal aastal 
vastuvõetavate tööprogrammide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
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Selleks et tagada Euroopa Ühendamise 
Rahastust rahastatavate projektide 
laiaulatuslik ja aus konkurents, peab 
lepingu vorm vastama projekti 
eesmärkidele ja asjaoludele. 
Lepingutingimused tuleb koostada nii, et 
need võimaldaksid tehtavast tööst 
tulenevate riskide õiglast hajutamist, et 
maksimeerida kulutasuvust ja tagada töö 
võimalikult tõhus sooritamine. See 
põhimõte kehtib olenemata sellest, kas 
kasutatakse riiklikku või rahvusvahelist 
lepingumudelit.

Or. de

Selgitus

Mõnede liikmesriikide tellijate seas on kasvav tendents asendada üldtingimused konkreetsete 
tingimustega ja muuta sel viisil riskihajutamise korda avalike projektide puhul. Sellistel 
muudatustel on negatiivne mõju mitte ainult projekti ellu viiva ettevõtte või asutuse 
lepingulisele positsioonile, vaid ka asjaomaste riikide üldisele konkurentsikliimale ja 
projektile endale.

Muudatusettepanek 524
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lepingu vorm vastama projekti 
alusele ja asjaoludele ning tagama 
Euroopa Ühendamise Rahastust 
kaasrahastatavate projektide, millele 
kohaldatakse riigihankemenetlust, 
laiaulatusliku ja ausa konkurentsi. 
Selleks et tagada majanduslikult 
kasulikeim hind ja projekti võimalikult 
tõhus elluviimine, peaksid lepingu 
põhitingimused olema õiglased ja 
kajastama projektiga seotud riske, 
olenemata riiklikest või rahvusvahelistest 
normidest.
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Or. de

Muudatusettepanek 525
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutada võib järgmisi 
finantsinstrumente:

3. Juhul kui projekti kavandi esitamisel 
nõuab seda kindlalt artiklis 9 viidatud 
liikmesriik või üksus, võib kasutada 
järgmisi finantsinstrumente:

Or. en

Selgitus

Järgmised finantsinstrumendid tuleb selgelt ära näidata ja lisada finantsraamistiku 
kavandisse, mis käsitleb liikmesriigi või abikõlbliku juriidilise isiku poolt esitatud projekti.

Muudatusettepanek 526
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. (c) finantsinstrumendid, mille 
eesmärk on hõlbustada erainvesteeringute 
tegemist innovaatilise tehnoloogia 
juurutamiseks, mille puhul 
investeerimisrisk on suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) laenud ja/või tagatised, milleks 
kasutatakse riskijagamisvahendeid, mis 
hõlmavad muu hulgas selliste 
projektivõlakirjade tagamise süsteemi, 
mida annavad välja finantseerimisasutused 
omavahenditest koos liidu toetusega 
maksete ja/või kapitali assigneeringutele;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgelt välja tuua, et projektivõlakirjade tagamise süsteem on üks võimalikest 
vahenditest.

Muudatusettepanek 528
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) spetsiaalsed rahastamisvahendid, 
millega innustatakse erainvesteeringute 
tegemist uute ja uuenduslike 
tehnoloogiate juurutamiseks, millega 
kaasneb suurem investeerimisrisk;

Or. de

Muudatusettepanek 529
Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mis tahes muud finantsinstrumendid. c) spetsiaalsed finantsinstrumendid, mille
eesmärk on hõlbustada erainvesteeringute 
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tegemist sellistesse 
infrastruktuuriprojektidesse, kus 
kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja 
innovatsiooni, mis parandavad mingi 
transpordiliigi keskkonnasäästlikkust ja 
millega kaasnevad suuremad 
investeerimisriskid.

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuriinvesteeringute hõlbustamiseks on tehtud ettepanek uute finantsinstrumentide 
kohta. Enne, kui uuenduslikud ja uued tehnoloogiad kasutusele võetakse, on just nende 
rahastamine tavaliselt keeruline. Seetõttu on spetsiaalsed instrumendid peamine vahend, mille 
abil aidata tagada uutesse tehnoloogiatesse investeeritavate piisavate vahendite suurendamist 
ja eelduste loomist kapitali saamiseks tavapäraste rahastamismehhanismide kaudu.

Muudatusettepanek 530
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mis tahes muud finantsinstrumendid. c) spetsiaalsed finantsinstrumendid, mille 
eesmärk on hõlbustada erainvesteeringute 
tegemist sellistesse 
infrastruktuuriprojektidesse, kus 
kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja 
innovatsiooni, mis parandavad mingi 
transpordiliigi keskkonnasäästlikkust ja 
millega kaasnevad suuremad 
investeerimisriskid.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) spetsiaalsed finantsinstrumendid, 
mille eesmärk on hõlbustada 
erainvesteeringute tegemist sellistesse 
infrastruktuuriprojektidesse, kus 
kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja 
innovatsiooni, mis parandavad mingi 
transpordiliigi keskkonnasäästlikkust ja 
millega kaasnevad suuremad 
investeerimisriskid.

Or. en

Selgitus

Infrastruktuuriinvesteeringute hõlbustamiseks on tehtud ettepanek uute finantsinstrumentide 
kohta. Enne, kui uuenduslikud ja uued tehnoloogiad kasutusele võetakse, on just nende 
rahastamine tavaliselt keeruline. Olemasolevate vahendite (nagu TEN-T projektide 
laenutagamisvahend) abil ei ole võimalik uuenduslikke projekte toetada, sest nendega 
kaasnevad suuremad riskid ja kasutamise/kasutaja tasu prognoosimisega seotud probleemid.

Muudatusettepanek 532
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

Or. en

Muudatusettepanek 533
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Selgitus

Sektoripõhise ja geograafilise mitmekesistamise puhul tuleks arvesse võtta liidu piirkondi ja 
liikmesriike.

Muudatusettepanek 534
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Finantsinstrumentide abil toetatavad 
meetmed valitakse välja vastavalt 
artiklitele 3 ja 4 sektoripõhise ja 
territoriaalse mitmekesistamise põhjal, 
samuti järkjärgulise geograafilise 
mitmekesistamise põhjal, et see hõlmaks 
kõiki liikmesriike.

Or. ro

Muudatusettepanek 535
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Finantsinstrumentide abil toetatavate
meetmete puhul püütakse vastavalt 
artiklitele 3 ja 4 valida eri sektoreid 
hõlmavaid meetmeid, samuti püütakse 
valikut järk-järgult geograafiliselt 
mitmekesistada, et see hõlmaks kõiki 
liikmesriike.

Or. en

Selgitus

Projektide valimiseks on vaja paremaid kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 536
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Finantsinstrumentide abil toetatavad 
meetmed valitakse välja nende 
teostatavuse alusel ning vastavalt 
artiklitele 3 ja 4 püütakse valida eri 
sektoreid hõlmavaid meetmeid, samuti 
püütakse valikut järk-järgult geograafiliselt 
mitmekesistada, et see hõlmaks kõiki 
liikmesriike.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Finantsinstrumentide abil toetatavate 
meetmete puhul püütakse vastavalt 
artiklitele 3 ja 4 valida eri sektoreid 
hõlmavaid meetmeid, samuti püütakse 
valikut järk-järgult geograafiliselt 
mitmekesistada, et see hõlmaks kõiki 
liikmesriike.

Or. en

Muudatusettepanek 538
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Meetmete puhul, mida võib kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 17 
finantsinstrumentide kaudu toetada, 
püütakse tagada liikmesriikide vahel 
sektoripõhine ja geograafiline 
mitmekesistamine, ning need meetmed
vastavad järgmistele kriteeriumidele:
a) vastavad strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkidele;
b) annavad Euroopa lisaväärtust;
c) välistavad siseturul 
konkurentsimoonutused;
d) neil on liidu toetusega seoses 
võimendav/mitmekordistav mõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 539
Philip Bradbourn
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Finantsinstrumentide eesmärk on 
säilitada liidu eelarvega tagatud varade 
väärtus. Tänu kõnealustele instrumentidele 
võib saada tulu, ilma et mingilgi moel 
seataks ohtu käesoleva määruse kohaselt 
toetatavate meetmete rakendamine ja ilma 
et ELi eelarves tekitataks kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Finantsinstrumentide eesmärk on 
säilitada liidu eelarvega tagatud varade 
väärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega.

4. Finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega, järgides III peatükki; 
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käesoleva artikli alusel antud toetused ei 
ületa 15% eraldistest, mis artikli 5 lõike 1 
kohaselt igale sektorile tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 542
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega.

4. Finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega, kui see on vajalik projekti 
jätkumise kindlustamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 543
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tööprogrammidega võib kehtestada 
lisatingimused vastavalt sektorite 
erivajadustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 544
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab iga sektori kohta vastu 
mitme- ja iga-aastase tööprogrammi.
Komisjon võib ka vastu võtta mitme- ja 
igaaastased tööprogrammid, mis hõlmavad 
rohkem kui üht sektorit. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 24 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Pärast artiklite 10 ja 11 kohaste 
projektikonkursside lõppemist võtab
komisjon iga sektori kohta vastu mitme- ja 
iga-aastase tööprogrammi. Komisjon võib 
ka vastu võtta mitme- ja igaaastased 
tööprogrammid, mis hõlmavad rohkem kui 
üht sektorit. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab iga sektori kohta vastu 
mitme- ja iga-aastase tööprogrammi.
Komisjon võib ka vastu võtta mitme- ja 
igaaastased tööprogrammid, mis hõlmavad 
rohkem kui üht sektorit. Kõnealused
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas
artikli 24 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võtab iga sektori kohta vastu 
mitme- ja iga-aastase tööprogrammi.
Komisjon võib ka vastu võtta mitme- ja 
igaaastased tööprogrammid, mis hõlmavad 
rohkem kui üht sektorit. Kõnealused
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 5
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse tagamiseks tuleks mitme- ja iga-aastased 
tööprogrammid vastu võtta delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 546
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastased tööprogrammid 
vaadatakse läbi vähemalt perioodi keskel.
Vajaduse korral muudab komisjon 
mitmeaastast tööprogrammi 
rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

2. Mitmeaastased tööprogrammid 
vaadatakse läbi vähemalt perioodi keskel.
Vajaduse korral muudab komisjon 
mitmeaastast tööprogrammi 
rakendusaktiga. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas
käesoleva määruse artiklis 25 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse tagamiseks tuleks kohaldada delegeeritud õigusaktide 
menetlust.

Muudatusettepanek 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 
määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta.

Transpordivaldkonna mitmeaastane 
tööprogramm võetakse vastu käesoleva 
määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 
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määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta.

määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta, mille puhul 
moodustab vähem saastavatele liikidele 
eraldatavate rahaliste vahendite määr 
vähemalt 85% kogu transpordieelarvest.

Or. en

Selgitus

Tuleb lisada selgitus, et viia tekst vastavusse transpordialases valges raamatus nimetatud ELi 
kohustusega vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 1990. aasta tasemega 
võrreldes 60%.

Muudatusettepanek 549
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 
määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta.

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 
määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta, mille puhul 
moodustab vähem saastavatele liikidele 
eraldatavate rahaliste vahendite määr 
vähemalt 85% kogu transpordieelarvest.

Or. en

Selgitus

EL on kohustatud vähendama kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 1990. aasta tasemega 
võrreldes 60%. See on ka üks peamisi 2011. aasta valges raamatus nimetatud eesmärke ja 
seda tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu puhul arvesse võtta.

Muudatusettepanek 550
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Transpordivaldkonna mitmeaastased 
tööprogrammid võetakse vastu käesoleva 
määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta.

Transpordivaldkonna mitmeaastane 
tööprogramm võetakse vastu

− käesoleva määruse lisa I osas loetletud 
ühishuviprojektide kohta;
− ühishuviprojektide kohta, mis 
hõlbustavad põhivõrgu ja põhivõrgu 
koridoride loomist.

Or. nl

Selgitus

Põhivõrgu koridorid on uue üleeuroopalise transpordivõrgu jaoks väga olulised. Sellele 
vaatamata peaks olema võimalik eraldada Euroopa Liidu raha ka projektidele, mida ei ole I 
lisas kirjeldatud. See tähendab aga muidugi seda, et need projektid peavad toetama 
põhivõrgu või põhivõrgu koridoride loomist.

Muudatusettepanek 551
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamispakett moodustab 80–85 %
artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud 
eelarvevahenditest.

Rahastamispakett moodustab 55 % artikli 5 
lõike 1 punktis a osutatud 
eelarvevahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 552
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamispakett moodustab 80–85 %
artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud 
eelarvevahenditest.

Rahastamispakett moodustab 50–55%
artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud 
eelarvevahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa I osas loetletud projektid ei ole 
programmitööd käsitlevate otsuste 
tegemisel liikmesriikidele siduvad. Otsus 
rakendada kõnealuseid projekte kuulub 
liikmesriikide pädevusse ning see sõltub 
valitsemissektori rahaliste ressursside 
suurusest ja projektide 
sotsiaalmajanduslikust elujõulisusest 
vastavalt määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 7 sätetele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriigid ei ole kohustatud I lisas kindlaks 
määratud projektide loetelus olevaid projekte ellu viima, kui selgub, et need ei ole 
majanduslikult tasuvad. Paljud neist projektidest on endiselt alles välja töötamisel ja tänu 
sellele muudatusettepanekule on võimalik arvesse võtta liikmesriigi rahaliste ressursside 
suurust elluviimise ajal.

Muudatusettepanek 554
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonna 
mitmeaastastes tööprogrammides 
esitatakse strateegiline suund seoses 
ühishuviprojektidega ja need võivad 
sisaldada konkreetseid ühishuviprojekte.

4. Energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonna 
mitmeaastastes tööprogrammides 
esitatakse strateegiline suund seoses 
ühishuviprojektidega.

Or. pt

Muudatusettepanek 555
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonna iga-
aastane tööprogramm võetakse vastu 
selliste ühishuviprojektide kohta, mida 
mitmeaastased tööprogrammid ei hõlma.

5. Transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonna iga-
aastane tööprogramm võetakse vastu 
selliste ühishuviprojektide kohta, mida 
mitmeaastased tööprogrammid ei hõlma, 
kuid seejuures peetakse transpordisektoris 
kinni põhimõttest, mille kohaselt 
eraldatakse vähemalt 85% 
olemasolevatest vahenditest vähem 
saastavatele transpordiliikidele.

Or. en

Selgitus

Iga-aastases tööprogrammis tasub sarnaselt mitmeaastasele tööprogrammile samuti tagada, 
et teatav määr rahast eraldatakse transpordisektoris vähem saastavatele transpordiliikidele.

Muudatusettepanek 556
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon avaldab igal aastal 
tulemustabeli, kus on välja toodud kõikide 
Euroopa Ühendamise Rahastu alla 
kuuluvate ühishuviprojektide puhul 
tehtud edusammud.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide 
koostamisel kehtestab komisjon lõikes 1 
osutatud korras valiku- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumid vastavalt järgmistes 
õigusaktides sätestatud eesmärkidele ja 
prioriteetidele:

6. Mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide 
koostamisel kehtestab komisjon lõikes 1 
osutatud korras valiku- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumid vastavalt käesoleva 
määruse artiklites 3 ja 4 ning järgmistes 
õigusaktides sätestatud eesmärkidele ja 
prioriteetidele:

Or. en

Muudatusettepanek 558
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide 
koostamisel kehtestab komisjon lõikes 1 
osutatud korras valiku- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumid vastavalt
järgmistes õigusaktides sätestatud 
eesmärkidele ja prioriteetidele:

6. Mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide 
koostamisel kehtestab komisjon lõikes 1 
osutatud korras valiku- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumid vastavalt käesoleva 
määruse artiklites 3 ja 4 ning määruses 
(EL) nr XXXX/2012 [TEN-T suunised], 
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määruses (EL) nr XXXX/2012 
[üleeuroopalist energiataristut käsitlevad 
suunised] või määruses (EL) nr 
XXXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised] sätestatud 
eesmärkidele ja prioriteetidele. Arvesse 
võetakse järgmisi tegureid:

a) meetme teostatavus projekti 
väljatöötamise ja ettevalmistamise järgus 
ning kavandatava rakendamise 
usaldusväärsus;
b) liidu toetuse võimendav mõju avaliku 
ja erasektori investeeringutele ja ühtsele 
turule;
c) vajadus saada üle konkreetsetest 
finantstakistustest ja turupoolse 
rahastamise puudumisest projekti 
iseloomust või äärmisest vajalikkusest 
tulenevalt;
d) kulud ja tulud, sealhulgas majanduslik 
ja sotsiaalne mõju, mõju 
kasvuhoonegaasidele ja/või muud 
keskkonnamõjud ning kättesaadavus;
e) piiriülene mõõde ja suutlikkus 
liikmesriigi isoleeritust mingis sektoris 
vähendada või isoleeritus kaotada.

Or. pt

Muudatusettepanek 559
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) transpordivaldkonnas määrus (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised];

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 560
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) energiavaldkonnas määrus (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist 
energiataristut käsitlevad suunised];

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 561
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) telekommunikatsioonivaldkonnas 
määrus (EL) nr XXXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised].

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 562
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tööprogrammid kooskõlastatakse, et 
kasutada ära transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektori omavahelist 
koostoimet eelkõige sellistes valdkondades 
nagu energianutivõrgud, elektrilised 
liikumisvõimalused ning arukad ja 
säästvad transpordisüsteemid. Heaks võib 

7. Tööprogrammid kooskõlastatakse, et 
kasutada ära transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektori omavahelist 
koostoimet eelkõige sellistes valdkondades 
nagu energianutivõrgud, elektrilised 
liikumisvõimalused (sh rongid, trammid, 
elektrijalgrattad ja elektriautod) ning 
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kiita mitut sektorit hõlmavad 
projektikonkursid.

arukad ja säästvad transpordisüsteemid.
Heaks võib kiita mitut sektorit hõlmavad 
projektikonkursid.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Delegeeritud õigusaktid
Komisjonile antakse artikli 25 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
lisas esitatud loetelude täiendamise või 
muutmise kohta.]

Or. en

Muudatusettepanek 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Delegeeritud õigusaktid
Komisjonile antakse artikli 25 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
lisas esitatud loetelude täiendamise või 
muutmise kohta.]

Or. en



PE496.338v01-00 116/128 AM\912706ET.doc

ET

Muudatusettepanek 565
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse artikli 25 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
lisas esitatud loetelude täiendamise või 
muutmise kohta.]

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Olulised otsused tuleb vastu võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 566
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse artikli 25 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
lisas esitatud loetelude täiendamise või 
muutmise kohta.]

Komisjonile antakse artikli 25 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
lisas esitatud loetelude täiendamise või 
muutmise kohta ja artikli 17 kohaselt üht 
sektorit või mitut sektorit hõlmava mitme-
ja iga-aastase tööprogrammi 
koostamiseks.]

Or. en

Selgitus

Tuleb osutada delegeeritud õigusaktide menetlusele.

Muudatusettepanek 567
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad transpordi- ja 
energiasektori projektide puhul meetmete 
tehnilist jälgimist ja finantskontrolli
tihedas koostöös komisjoniga ning 
tõendavad projektide või nende osadega 
seoses kaasnenud kulude õigsust ning 
nõuetele vastavust. Liikmesriigid võivad 
taotleda komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Liikmesriigid teostavad transpordi- ja 
energiasektori projektide puhul meetmete 
tehnilist jälgimist ja finantskontrolli, sh 
kontrolli, mille eesmärk on tagada 
konsultatsioonikorra rakendamine ja 
asjakohastest ELi keskkonna- ja 
kliimamuutuse õigusaktidest kinni 
pidamine, tihedas koostöös komisjoniga 
ning tõendavad projektide või nende 
osadega seoses kaasnenud kulude õigsust 
ning nõuetele vastavust. Liikmesriigid 
võivad taotleda komisjoni osalemist 
kohapealsetes kontrollides.

Or. en

Selgitus

Asjaomane liikmesriik peab kontrollima kõiki meetmetega seotud etappe ja kohustusi.

Muudatusettepanek 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Telekommunikatsioonivaldkonnas teevad
riikide reguleerivad asutused kõik selleks, 
et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Riikide reguleerivad asutused teevad kõik 
selleks, et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
pidevalt ja võimaluse korral interaktiivsete 
geograafiliste ja tehniliste infosüsteemide 
kaudu, üleeuroopalise transpordivõrgu 
puhul süsteemi TENtec kaudu, 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtud 
edusammudest ja sellekohastest 
investeeringutest, sh kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetussummadest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
pidevalt ja võimaluse korral interaktiivsete 
geograafiliste ja tehniliste infosüsteemide 
kaudu, üleeuroopalise transpordivõrgu 
puhul süsteemi TENtec kaudu, 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtud 
edusammudest ja sellekohastest 
investeeringutest, sh kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetussummadest. TENtecile on 
kõigil võimalik hõlpsalt juurde pääseda. 
See sisaldab projektipõhist ja ajakohast 
teavet ELi kaasrahastamise vormide ja 
summade ning iga projekti edenemise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni
pidevalt ja võimaluse korral interaktiivsete 
geograafiliste ja tehniliste infosüsteemide 
kaudu, üleeuroopalise transpordivõrgu 
puhul süsteemi TENtec kaudu, 
ühishuviprojektide rakendamisel tehtud 
edusammudest ja sellekohastest 
investeeringutest, sh kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetussummadest.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni
korrapäraselt ja võimaluse korral 
interaktiivsete geograafiliste ja tehniliste 
infosüsteemide kaudu, üleeuroopalise 
transpordivõrgu puhul süsteemi TENtec 
kaudu, ühishuviprojektide rakendamisel 
tehtud edusammudest ja sellekohastest 
investeeringutest, sh kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetussummadest.

Or. pt
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Muudatusettepanek 571
Franck Proust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel rahastatakse 
üksnes meetmeid, mis on kooskõlas liidu
õiguse ja asjakohase valdkonna 
poliitikaga.

Käesoleva määruse alusel rahastatakse 
üksnes meetmeid, mis on kooskõlas liidu
poliitikaga ja mille puhul toetuse saajad 
ja projekti elluviijad täidavad liidu ja 
projekti kaasatud liikmesriigi või 
liikmesriikide õigusaktides sätestatud 
kohustusi, mis tulenevad eelkõige 
sotsiaalvaldkonna, töö- ja keskkonna 
õigusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui suuremahulise projekti puhul 
artiklis 13 a sätestatud üldpõhimõtteid ei 
täideta, siis ei tohi seda projekti Euroopa 
Ühendamise Rahastust toetada. Komisjon 
annab asjaomasele liikmesriigile 
võimaluse vastav projekt kõnealuste 
üldpõhimõtetega kooskõlla viia.

Or. de

Muudatusettepanek 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab rahastu 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistavad 
koordineerimiskomiteed, mis on loodud 
kõigi kolme sektori − transport, energia ja 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
infrastruktuur − jaoks eraldi. Kõnealused 
komiteed on komiteed määruse
(EL) nr 182/2011 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Artikli 24 tähendus Oldřich Vlasáki poolt 3 lõigu kohta esitatud muudatusettepanekus 
mainitud koordineerimise tõttu ja Euroopa Komisjoni arvestades ei muutu. Antakse võimalus 
tagada horisontaalne ülevaade, järjepidevus ja võimalik koostoime. Teiselt poolt aitab 
koordineerimiskomiteede jagamine kolmeks sektoripõhiseks komiteeks edendada 
liikmesriikide ministeeriumidega konkreetsema koostöö tegemist, sest need tegelevad 
peamiselt ühe sektoriga.

Muudatusettepanek 574
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seoses artikliga 5 kohaldatakse delegeeritud õigusaktide menetlust.

Muudatusettepanek 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komitee tagab artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine.

3. Komiteed koordineerivad oma tegevust, 
et tagada artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide sidusus ja horisontaalne 
ülevaade ja tagada sektorite vahel nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komitee tagab artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja
ellurakendamine.

3. Komitee tagab artiklis 18 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada nendevaheline kooskõla ning
sektoritevahelise koostoime 
väljaselgitamine, ellurakendamine ja
hindamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 577
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Volituste delegeerimine
1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesoleva artikli tingimusi
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2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 20 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Komisjon annab delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmise korral sellest samaaegselt 
teada nii Euroopa Parlamendile kui ka 
nõukogule.
5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehti, või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. de

Selgitus

Olulised otsused tuleb vastu võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25



AM\912706ET.doc 123/128 PE496.338v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Volituste delegeerimine
1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesoleva artikli tingimusi
2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 20 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses
nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
4. Komisjon annab delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmise korral sellest samaaegselt 
teada nii Euroopa Parlamendile kui ka 
nõukogule.
5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehti, või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 579
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Artiklis 20 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused 
antakse komisjonile seitsmeks aastaks
alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 580
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artikli 5 
lõikes 3 ja artiklis 20 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse aastateks 
2014−2020 vastu võetud 
finantsraamistiku kestuse ajaks õigus 
võtta vastu artiklites 5, 17 ja 20 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Tuleb osutada asjakohastele artiklitele ja ajavahemikule, mil Euroopa Komisjonil on õigus 
delegeeritud õigusakte vastu võtta.

Muudatusettepanek 582
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
kehtivate delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artikli 5 lõikes 3 ja artiklis 20 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon esitab hiljemalt 2017. aasta
31. detsembriks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel. Komisjon võtab arvesse 
varasemate meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

Or. en

Selgitus

Hindamisaruanne tuleb esitada kindlaks kuupäevaks mitmeaastase finantsraamistiku 
keskpaigas.

Muudatusettepanek 584
Bogusław Liberadzki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab kõnealuseid hindamisi
käsitlevad järeldused Euroopa
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

4. Komisjon saab kõnealuseid hindamisi
käsitlevate järelduste kohta Euroopa
Parlamendilt heakskiidu ja esitab need
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en
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Muudatusettepanek 585
Michael Cramer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab kõnealuseid hindamisi 
käsitlevad järeldused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.

4. Komisjon esitab kõnealused hindamised
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Abisaajad ja vajaduse korral ka 
asjaomased liikmesriigid tagavad, et 
käesoleva määruse alusel antud abi 
avalikustatakse piisaval määral, et 
teavitada üldsust liidu rollist projektide 
elluviimisel.

1. Abisaajad ja vajaduse korral ka 
asjaomased liikmesriigid tagavad, et 
käesoleva määruse alusel antud abi 
avalikustatakse piisaval määral ja on 
piisavalt läbipaistev, et teavitada üldsust 
liidu rollist projektide elluviimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab Euroopa 
Ühendamise Rahastu projektide ja 
rakendamise tulemuste suhtes teavitus- ja 

2. Komisjon rakendab Euroopa 
Ühendamise Rahastu projektide ja 
rakendamise tulemuste suhtes teavitus- ja 
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teabevahetusmeetmeid. Käesoleva 
määruse alusel toimuvale teavitamisele 
eraldatud eelarvest kaetakse ka liidu 
poliitiliste prioriteetide propageerimine.

teabevahetusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse instrumendi vahendeid ei tohiks kasutada liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimiseks. See ei ole Euroopa Ühendamise Rahastu toimimise ega eesmärkidega 
kuidagi seotud.


