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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0665/2),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0374/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja 
turismikomisjoni ühiseid arutelusid vastavalt kodukorra artiklile 51,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja 
turismikomisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Aruka, jätkusuutliku ja igakülgse 
majanduskasvu saavutamiseks vastavalt 
strateegia „Euroopa 2020”1 eesmärkidele 
on Euroopa Liidul vaja eeskätt 
transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas 
kaasaegseid ja hästi toimivaid taristuid, 
mis aitavad kaasa liidu ja selle kõigi 
piirkondade ühendamisele ja 
integratsioonile. Need 
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ühendusvõimalused peaksid parandama 
isikute, kaupade, kapitali ja ideede vabale 
liikumisele ning aitama sellega kaasa 
konkurentsivõimelisema sotsiaalse 
turumajanduse arengule ja 
kliimamuutuse vastu võitlemisele.
__________________
1 Komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatis 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
digitaalne tegevuskava”, COM 
(2010)0245 (lõplik/2). 

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Tugineb endisel põhjendusel 2.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Euroopa Ühendamise Rahastu 
asutatakse selleks, et kiirendada 
investeerimist üleeuroopalistesse 
võrkudesse ning suurendada nii avaliku 
kui ka erasektori poolset rahastamist. 
Sellega peaks Euroopa Ühendamise 
Rahastu võimaldama paremini kasutada
transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektorite 
omavahelist koostoimet, tõhustades samas 
liidu sekkumist ning optimeerides 
rakendamise kulusid.

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Tugineb eelmistel põhjendustel 1 ja 3.
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 2.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon võttis 28. märtsil 2011 vastu 
valge raamatu „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”. Kõnealuses 
valges raamatus on seatud eesmärgiks 
vähendada transpordisektorist pärinevat 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
vähemalt 60 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega. Seoses taristuga on valges 
raamatus seatud eesmärgiks luua 2030. 
aastaks täielikult toimiv ja kogu liitu 
hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk. 
Samuti on valges raamatus seatud 
eesmärgiks optimeerida mitmeliigiliste 
logistikasüsteemide toimimist, sh kasutada 
laialdasemalt ära ressursitõhusamaid 
transpordiliike. Seepärast seatakse 
järgmised asjakohased TEN-T poliitika 
ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest, 

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

ülesanded: 30 % maantee-kaubavedudest,
mis on pikemad kui 300 km, tuleks 
asendada muude transpordiliikidega 2030. 
aastaks ja 50 % sellistest vedudest tuleks 
asendada 2050. aastaks; olemasoleva 
kiirraudteevõrgu pikkust tuleks 2030. 
aastaks kolmekordistada ja 2050. aastaks 
peaks enamik keskmise vahemaa 
reisijatevedusid toimuma raudteed pidi; 
aastaks tuleks kõik põhivõrgu lennuväljad 
ühendada raudteevõrguga; kõik 
meresadamad tuleks ühendada raudtee-
kaubaveosüsteemiga ning võimaluse korral 
ka siseveeteede süsteemiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta 
resolutsioonis transpordi jätkusuutliku 
tuleviku kohta rõhutati asjaolu, et tõhus 
transpordipoliitika vajab esilekerkivate 
probleemide lahendamiseks sobivat 
finantsraamistikku ning et selleks tuleks 
suurendada praegu transpordi ja liikuvuse 
jaoks asjaomastel eelarveridadel olemas 
olevaid ressursse; samuti peeti vajalikuks 
luua vahend, mille eesmärk on 
kooskõlastada ja optimeerida transpordi 
rahastamise eri allikate ning kõigi liidu 
tasandil olemasolevate 
rahastamisvahendite ja -mehhanismide 
kasutamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse asjaolule, et liidu toetuse andmisel on oluline keskenduda 
tegeliku lisandväärtusega projektidele. Raportöörid lisavad kõnesoleva lõigu uue 
põhjendusena (vt muudatusettepanek 19).

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 
saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 

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

transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
tehnilise abi meetmetega toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel 
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata raskustele, mis 
teatavatel liikmesriikidel võivad tekkida 
seoses projektide kavandamisega, ning 
projektide tasakaalustatud geograafilisele 
esindatusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. fr

Selgitus

Europeana projekt on osa avalikust teenusest, millele on vaja rahalist toetust käesoleva 
määruse alusel ja selle rahastamise määr võiks olla 100%. Seepärast on kohane sellele 
osutada käesolevas põhjenduses.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesoleva määruse alusel 
rakendatavad finantsinstrumendid 
peaksid olema kooskõlas määruse (EL) nr 
XXX/2012 [uus finantsmäärus] VIII 
jaotises ja delegeeritud õigusaktis 
sätestatud eeskirjadega ning 
finantsinstrumentide suhtes 
kohaldatavate parima tava eeskirjadega.

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 18.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 13.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Hoolimata sellest, et suurt osa 
Euroopa 2020. aasta strateegia alusel 
tehtavatest investeeringutest on võimalik 
saada turgudelt ja reguleerivate meetmete 
abil, on rahastamiseks vaja riiklikku 
sekkumist ning liidu abi toetuste ja 
innovaatiliste finantsinstrumentide näol.
Finantsinstrumente tuleks kasutada 
konkreetsete turuvajaduste rahuldamiseks 

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

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 14.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Liidu eelarve kasutamise 
optimeerimiseks toetuste osas tuleks neid 
anda ainult projektidele, millest saadakse 
vähe tulu või ei saada seda üldse.

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 10.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Finantsinstrumente tuleks 
kasutada konkreetsete turuvajaduste 
rahuldamiseks kooskõlas Euroopa 
Ühendamise Rahastu eesmärkidega ning 
need ei tohiks eemale tõrjuda erasektori 
poolset rahastamist. Enne 
finantsinstrumentide kasutamise kohta 
otsuse tegemist peaks komisjon 
kõnealuseid instrumente eelnevalt 
hindama eesmärgiga teha kindlaks, et 
investeerimisolukord ei ole optimaalne ja 
instrumendiga ei tekitata turumoonutusi. 
Lisaks peaks innovaatiliste 
finantsinstrumentide kujul rahastatavatel 
projektidel olema Euroopa lisandväärtus, 
need peaksid vastama strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidele, avaldama 
võimendavat mõju ELi eelarvele, ei tohiks 
moonutada konkurentsi ja nende 
elujõulisus peaks põhinema tulul.

Or. xm
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 11.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 14.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes, avaldades nii 
võimendavat mõju ELi eelarvele. Selleks 
et finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
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lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) ning 
2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi rakendamisel 
saadud kogemustest.

vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) ning 
2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi ning 
projektivõlakirjade katsejärgu 
rakendamisel saadud kogemustest.

Or. xm

Selgitus

Projektivõlakirjade katsejärk on aastatel 2012 ja 2013. Sellega kaetakse lühiajalise 
rahastamise vajadused ja see võimaldab täiustada kõnesolevat instrumenti, et see Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames kasutusele võtta. Seepärast on asjakohane sellele siinkohal 
viidata, sest katsejärk annab liidule kogemusi taristute finantsinstrumentide valdkonnas.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Käesoleva määruse alusel 
rakendatavad finantsinstrumendid 
peaksid olema kooskõlas määruse (EL) nr 
XXX/2012 [uus finantsmäärus] VIII 
jaotises ja delegeeritud õigusaktis 
sätestatud normidega ning 
finantsinstrumentide suhtes 
kohaldatavate parima tava eeskirjadega1.
__________________
1 COM(2011)xxx – Järgmise põlvkonna 
finantsinstrumentide raamistik.

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta komisjoni ettepanek loogilisemaks ja 
arusaadavamaks. Vt muudatusettepanekut 9.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Arvestades liidu olemasolevate 
vahendite piiratust, tuleb soovitud mõju 
saavutamiseks keskenduda projektidele, 
millel on Euroopa jaoks suurim 
lisandväärtus. Transpordisektoris tuleks 
seega liidu toetust anda põhivõrgule 
(eelkõige põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal.
Energiasektoris peaks rahaline abi olema 
koondatud energia siseturu rajamisele, 
mis tagab varustuskindluse ja tõmbab ligi 
erainvesteeringuid.
Telekommunikatsioonisektoris tuleks 
rahaline abi peamiselt suunata 
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projektidele, mis tekitavad nõudlust 
lairibaühenduse järele, sealhulgas 
Euroopa digitaalteenuste taristu 
rajamine, mis omakorda peaks 
soodustama investeeringuid lairibavõrgu
kasutusele võtmisesse.

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 6 põhjenduse 11 kohta. Vahendite koondamine suure 
lisandväärtusega projektidele peaks kehtima kolmes valdkonnas.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Energiasektoris tuleks oluline osa 
ettenähtud eelarvest eraldada 
finantsinstrumentide kujul.
Telekommunikatsioonisektoris tuleks 
ühishuviprojektidele anda liidu rahalist 
abi üldteenuste ja horisontaalsete 
prioriteetide (sh programmi rakendamist 
toetavate meetmete) toetusena ning 
põhiteenusplatvormide toetusena ja hanke 
vormis. Lairibavõrkude kasutuselevõtu 
meetmetele, sealhulgas lairibaühenduse 
järele nõudluse tekitamise meetmetele 
tuleks anda rahalist toetust 
finantsinstrumentide kujul.

Or. en

Selgitus

Arvestades energia- ja telekommunikatsioonisektori eripära ning selleks, et hoida ära turu 
moonutamist ja kasutada kõige kulutõhusamalt ELi vahendite võimendavat mõju, tuleks 
rahalist toetust anda suures osas finantsinstrumentide kujul.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisese Reguleerimisese ja -ala

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu ning määratakse 
kindlaks tingimused, meetodid ja 
menetlused liidu rahalise abi andmiseks 
üleeuroopalistele võrkudele, samuti 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 raames eraldatavad ressursid ja 
nende juhtimise vahendid eesmärgiga 
toetada transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu 
ühishuviprojekte.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva määruse reguleerimisala tuleb täpsustada ja selgelt viidata seost mitmeaastase 
finantsraamisikuga aastateks 2014-2020, samuti selle osa transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonna üleeuroopalistele võrkudele eraldatava eelarve kindlaks 
määramisel.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „naaberriik” – riik, mis on hõlmatud 
Euroopa naabruspoliitikaga, sh 
strateegilise partnerlusega, ja 
laienemispoliitikaga või mis kuulub 
Euroopa Majanduspiirkonda või Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni;

Or. fr

Selgitus

Teksti juriidilise selguse tagamiseks tuleb määratleda see mõiste kooskõlas TEN-T suuniste 
määratlustega.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „kolmas riik” – naaberriik ja mis 
tahes muu riik, kellega liit võib teha 
koostööd käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks;

Or. fr

Selgitus

Teksti juriidilise selguse tagamiseks tuleb määratleda see mõiste kooskõlas TEN-T suuniste 
määratlustega.
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „uuringud” – projekti rakendamise 
ettevalmistamiseks vajalik tegevus, nt 
ettevalmistavad, teostatavus- ja 
hindamisuuringud, katsed ning kinnitavad 
uuringud, sh tarkvara kujul, ning kõik 
muud tehnilised toetusmeetmed, sh 
eeltööd, et projekt kindlaks määrata ja välja 
arendada ning otsustada selle rahastamise 
üle, nt asjaomaseid asukohtikäsitleva
eelteabe kogumine ning finantsplaani 
ettevalmistamine;

(4) „uuringud” – projekti rakendamise 
ettevalmistamiseks vajalik tegevus, nt 
ettevalmistavad, kaardistamis-,
teostatavus- ja hindamisuuringud, katsed 
ning kinnitavad uuringud, sh tarkvara 
kujul, ning kõik muud tehnilised 
toetusmeetmed, sh eeltööd, et projekt 
kindlaks määrata ja välja arendada ning 
otsustada selle rahastamise üle, nt 
asjaomaseid asukohti käsitleva eelteabe 
kogumine ning finantsplaani 
ettevalmistamine;

Or. en

Selgitus

Kaardistamine ja eriti lairibavõrgu kaardistamine tuleb lisada toetusena rahastatavate 
uuringute mõiste määratlusse.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5)„programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – täiendavad meetmed, mis on 
vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline abi, samuti ettevalmistus-, 
teostatavus-, koordineerimis-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis- ja 
hindamistegevus, mis on otseselt vajalikud 
rahastu juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks, eelkõige uuringud, 
kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, mestimine, teabe 
levitamine, teadlikkuse tõstmine ja
kommunikatsioonimeetmed, 

(5) „programmi rakendamist toetavad 
meetmed” – kõik täiendavad meetmed, mis 
on vajalikud Euroopa Ühendamise Rahastu 
ja üksikute sektorispetsiifiliste suuniste 
rakendamiseks, nt teenused, eelkõige 
tehniline ja finantskorralduse abi, samuti 
ettevalmistus-, teostatavus-, 
koordineerimis-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevus, mis on 
vajalikud ühishuviprojektide 
ettevalmistamiseks eeskätt 
Ühtekuuluvusfondist abi saavates riikides, 
et saada rahastamist käesoleva määruse 
kohaselt või finantsturult, või on need
otseselt vajalikud rahastu juhtimiseks ja 
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teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
kulud, mis võivad olla vajalikud rahastu 
juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

selle eesmärkide saavutamiseks. eelkõige 
uuringud, kohtumised, teabevahetus, taristu 
kaardistamine, teabe levitamine, 
teadlikkuse tõstmine ning 
kommunikatsiooni- ja kooskõlastatud 
meetmed, rahastut käsitlevaks
teabevahetuseks kasutatava 
infotehnoloogiaga seotud kulud, samuti 
kõik muud tehnilise ja haldusabiga seotud 
komisjoni kulud, mis võivad olla vajalikud 
rahastu juhtimiseks või üksikute sektorite 
spetsiifiliste suuniste rakendamiseks;

Or. xm

Selgitus

Vt artikli 5 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekut. Selleks et tagada käesolev määruse 
kohaselt eelarve optimaalne kasutamine, tuleb uuesti määratleda programmi rakendamist 
toetavad meetmed ja tuua selgelt esile komisjoni roll.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „meede” - mis tahes rahaliselt, 
tehniliselt ja ajaliselt sõltumatu tegevus, 
mis on vajalik ühishuviprojekti 
rakendamiseks; 

(6) „meede” – mis tahes rahaliselt ja
tehniliselt määratletav ning ajaliselt 
piiritletud tegevus, mis on vajalik 
ühishuviprojekti rakendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „rakendusasutus” – avalik-õiguslik või 
eraõiguslik ettevõtja või asutus, kelle 
liikmesriik või rahvusvaheline 
organisatsioon kui abisaaja on määranud 
meedet rakendama. Abisaaja teeb otsuse 

(9) „rakendusasutus” – avalik-õiguslik või 
eraõiguslik ettevõtja või asutus, kelle 
liikmesriik või rahvusvaheline 
organisatsioon kui abisaaja on määranud 
meedet rakendama. Abisaaja teeb otsuse 
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sellise määramise kohta omal vastutusel ja 
kui on vaja sõlmida riigihankeleping, siis 
kooskõlas kohaldatavate 
riigihankeeeskirjadega;

sellise määramise kohta omal vastutusel ja 
kui on vaja sõlmida riigihankeleping, siis 
kooskõlas kohaldatavate liidu 
riigihankeeeskirjadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „üldine võrk” – määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II peatükis 
kindlaks määratud transporditaristu;

Or. fr

Selgitus

Teksti juriidilise selguse tagamiseks tuleb määratleda see mõiste kooskõlas TEN-T suuniste 
määratlustega.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Kitsaskohtadest tulenevad ummikud ei esine ainult raudteel ja mitte üksnes füüsiliste tõkete 
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tõttu. Selliseid probleeme on muu hulgas võimalik lahendada mitte ainult uute taristute 
rajamise, vaid ka olemasolevate taristute ulatusliku moderniseerimisega. Määratlust tuleb 
seega laiendada ning see kriteerium toob käesoleva määruse raames kaasa täiendavat 
rahastamist.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „valdkondade omavaheline 
koostoime” – sarnaste või üksteist 
täiendavate huvide ja eesmärkide 
olemasolu kahes kolmest käesolevas 
määruses käsitletava valdkonna 
(transport, energia ja 
telekommunikatsioon) meetmetes, mis 
võimaldab kulude optimeerimist ja/või 
tulemuste saavutamist tänu rahaliste ja 
tehniliste vahendite ja/või inimressursside 
ühisele kasutamisele;

Or. fr

Selgitus

Euroopa Ühendamise Rahastu üks peamisi uuendusi on kolmele praegu eraldi rahastatavale 
sektorile (transport, energia ja telekommunikatsioon) ühise finantsinstrumendi loomine.
Ettepaneku põhjus on koostoime olemasolu nimetatud sektorite vahel, mida tuleks ära 
kasutada. Omavahelist koostoimet tuleks rohkem esile tuua ja paremini määratleda, sest see 
on oluline Euroopa Ühendamise Rahastu olemuse mõistmise seisukohast.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 

a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele 
kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
maailmaturul konkurentsivõime ning 
ühtse turu majandusliku, sotsiaalse ja 
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kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast 
oleksid kasulikud kogu Euroopa Liidu 
jaoks ning tänu millele luuakse soodsamad 
tingimused erasektori ja riiklikele 
investeeringutele, ühendades 
finantsinstrumendid ja liidu otsetoetuse 
ning kasutades ära sektorite omavahelist 
koostoimet. Kõnealuse eesmärgi 
saavutamise mõõtmisel lähtutakse sellest, 
kui palju on avalik ja erasektor 
investeerinud ühishuviprojektidesse;

Or. fr

Selgitus

Valdkondade omavahelise koostoime ärakasutamine peab olema üldine eesmärk omaette (vt 
muudatusettepanekuid 32 ja 35).

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) suurendada käesoleva määruse alusel 
kasutuselevõetavate vahendite tõhusust. 
Selle eesmärgi saavutamist hinnatakse 
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mastaabisäästu põhjal, mille komisjon on 
saavutanud rahastu haldamisel rahaliselt, 
tehniliselt ja inimressursside osas, ning 
vajaduse korral lähtudes projektide 
koguarvust, mis viidi ellu valdkondade 
omavahelist koostoimet ära kasutades.

Or. fr

Selgitus

Transpordi-, energia ja telekommunikatsioonisektorite omavahelise koostoime ärakasutamine 
on käesoleva määruse alus, mille eesmärk on ELi eelarve optimaalse kasutamise edendamine.
Seepärast on vaja lisada see määruse üldeesmärkide hulka.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna sellise 
raudtee- ja veeteede võrgu pikkusega, mis 
on rajatud või mida on parandatud 
käesoleva määruse alusel EL 27 riikides

Or. fr

Selgitus

Siseveetransport nagu raudteetransportki on osa transpordi jätkusuutlikkusest ja tõhususest 
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pikas perspektiivis.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
raudteevõrguga ühendatud sisevee- ja 
meresadamate ja lennuväljade arvuga ning 
rajatud mitmeliigiliste 
logistikaplatvormide ja meremagistraalide 
arvuga;

Or. fr

Selgitus

Koostalitlusvõime on siseturu tõrgeteta toimimise oluline osa. Seepärast tuleb see sektor 
lugeda omaette eesmärgiks (vt muudatusettepanekut 39).

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) transpordiliikide koostalitlusvõime ja 
ohutus. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse arukate 
transpordisüsteemidega varustatud 
kilomeetrite arvuga (ERTMS, RIS ja ITS 
maanteetranspordi sektoris) Euroopa 
standardsele nominaalsele rööpmelaiusele 
kohandatud liinide kilomeetrite arvuga 
ning SESARi ja laevaliikluse korraldus-
ja teabesüsteemi kasutuselevõtu määraga.

Or. fr

Selgitus

Koostalitlusvõime on siseturu tõrgeteta toimimise oluline osa. Seepärast tuleb see valdkond 
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lugeda omaette eesmärgiks Kui tahetakse saavutada transporti käsitlevas valges raamatus 
seatud eesmärgid, tuleb sama kohaldada ka transpordiliikide ohutuse suhtes.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse 
võrkude järele nõudluse suurendamine ja 
tekitamine, tagades avalike elektrooniliste 
teenuste omavahelise ühendamise ja 
koostalitluse ning sellistele võrkudele 
juurdepääsu, mida mõõdetakse avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.
i a) finantsinstrumentide kaudu 
olemasoleva ja suureneva nõudluse 
rahuldamiseks kiire ja ülikiire 
lairibaühenduse võrkude kiirem 
kasutuselevõtt, sh väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) seas, ja 
nende võrkude kiirem ajakohastamine, 
mõõdetuna lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

Or. en

Selgitus

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatusettepanekus 40.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
50 000 000 000 eurot1. Kõnealune summa 
jaotatakse artiklis 3 osutatud sektorite 
vahel järgmiselt:

1. Aastani 2020 on transpordi-, energia-
ja telekommunikatsioonisektorite 
üleeuroopalistesse võrkudesse vaja 
hinnanguliselt investeerida 970 000 000 
000 eurot. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on 
[50 000 000 000] eurot1. Kõnealune 
summa jaotatakse artiklis 3 osutatud 
sektorite vahel järgmiselt:

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;

b) energia: 9 121 000 000 eurot; b) energia: [9 121 000 000] eurot;
c) telekommunikatsioon: 9 185 000 000 c) telekommunikatsioon: 
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eurot. [9 185 000 000] eurot;
__________________ __________________
1 Kõik arvandmed 2011. aasta 
püsivhindades. Vastavad summad 
jooksevhindades on esitatud 
finantsselgituses.

1 Kuni mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 suhtes ei ole veel kokku 
lepitud. Kõik arvandmed 2011. aasta 
püsivhindades. Vastavad summad 
jooksevhindades on esitatud 
finantsselgituses.

Or. xm

Selgitus

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020). 

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

2. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett hõlmab kulusid, mis on 
seotud:

a) meetmetega, mille eesmärk on toetada 
ühishuviprojekte käesoleva määruse 
artikli 7 tähenduses;
b) programmi rakendamist toetavate 
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meetmetega käesoleva määruse artikli 2 
lõike 5 tähenduses, kuni 1,5% ulatuses;

Rahaeraldistega võib katta ka tehnilise ja 
haldusabi kulud, mis on vajalikud selleks, 
et minna määruse (EÜ) nr 680/2007 alusel 
vastuvõetud meetmete rakendamiselt üle 
programmi rakendamisele. Vajaduse 
korral võib sarnaste kulude katmiseks 
eelarvesse assigneeringud kirjendada ka 
pärast 2020. aastat, et oleks võimalik 
hallata meetmeid, mille rakendamist ei ole 
2020. aasta 31. detsembriks veel lõpule 
viidud.

c) tehnilise ja haldusabi kuludega, mis on 
vajalikud selleks, et minna määruse (EÜ) 
nr 680/2007 alusel vastuvõetud meetmete 
rakendamiselt üle programmi 
rakendamisele.

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta tekst loogilisemaks ja arusaadavamaks. Uue punkti b 
kohta: käesoleva määruse selgemaks muutmiseks on otstarbekam osutada määruse artikli 2 
lõikes 5 toodud programmi rakendamist toetavate meetmete määratlusele, mitte seda 
käesolevas artiklis korrata. Pealegi peavad programmi rakendamist toetavad meetmed saama 
käesoleva määruse alusel eraldatavast eelarvest vähemalt ühe teatava osa. Siinkohal on 
oluline eelkõige tagada, et komisjon saaks piisavaid vahendeid tehnilise abi andmiseks 
Ühtekuuluvusfondist toetust saavatele riikidele.

Muudatusettepanek 44
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 antakse komisjonile 
kooskõlas artikliga 5 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et paigutada lõikes 
1 esitatud eelarveeraldiste assigneeringuid 
ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud [10 
000 000 000]1 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.
__________________
1 Kuni mitmeaastase finantsraamistiku 
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2014–2020 suhtes ei ole kokku lepitud.

Or. xm

Selgitus

Pärast vahehindamist ettenähtud assigneeringute võimaliku sektorivahelise 
ümberpaigutamise kord vajab täpsustamist, et tagada paindlikkus ja ka Euroopa Parlamendi 
demokraatlik kontroll.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud 
mitmeaastase finantsraamistiku piires.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste, hangete ja 
finantsinstrumentide vormid.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lairibavõrkude kasutuselevõttu 
rahastatakse ainult finantsinstrumentide 
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abil. Eenergiasektrorile ettenähtud 
eelarve kogusummast eraldatakse 80%1

finantsinstrumentide kujul.
__________________
1 Protsendimäär on esitatud komisjoni 
ettepanekus sisalduvate arvnäitajate 
põhjal.

Or. en

Selgitus

Arvestades kõnesoleva kahe sektori eripära ning selleks, et hoida ära turu moonutamist ja 
kasutada kõige kulutõhusamalt ära ELi vahendite võimendavat mõju, antakse energiasektoris 
rahalist abi suures osas finantsinstrumentide kujul ja lairibaühenduse kasutuselevõtu 
valdkonnas üksnes finantsinstrumentide kujul.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib osa Euroopa Ühendamise 
Rahastu rakendamise ülesandest usaldada 
määruse (EL) nrXXXX/ 2012 [uus 
finantsmäärus] artikli 55 lõike 1 punktis c
nimetatud asutustele.

2. Komisjon võib osa Euroopa Ühendamise 
Rahastu rakendamise ülesandest usaldada 
määruse (EL) nrXXXX/ 2012 [uus 
finantsmäärus] artikli 55 lõike 1 punktis a 
ja artiklis 59 nimetatud asutustele, eeskätt 
TEN-T rakendusametile, kohandades 
seda Euroopa Ühendamise Rahastu 
optimaalse ja tõhusa juhtimise vajadustele 
kõnealuses kolmes sektoris.

Or. fr

Selgitus

Viide on vanale finantsmäärusele. Käesolevas määruses tehtud viidete ühtluse huvides on 
soovitav osutada uuele finantsmäärusele. Pealegi peaks komisjon, kui ta hindab vajadust 
usaldada programmi rakendamine rakendusametile, võtma arvesse TEN-T rakendusameti 
kogemust, sest see on edukalt juhtinud üleeuroopalise transpordivõrgu programmi elluviimist. 

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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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, mis on loetletud käesolev 
määruse lisa I osas;

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse ressursside piiratust ja eesmärki ehitada põhivõrk välja aastaks 2030, on 
otstarbekas piirduda liidult toetuste vormis rahalise abi andmisel käesoleva määruse lisa I 
osas loetletud meetmetega.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Linnatranspordisõlmedel on oluline osa põhivõrgu rajamisel ning seepärast on vaja liidult 
toetuste vormis rahalist abi käesoleva määruse alusel.

Muudatusettepanek 51
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;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Kuna ressursid on piiratud, on asjakohane anda liidult toetuste vormis rahalist abi 
projektidele, millel on tegelikult Euroopa lisandväärtus.

Muudatusettepanek 52
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 
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.

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 
piiriüleste lõikude lõplikuks 
väljaehitamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
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. fr
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Muudatusettepanek 54
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 on konkreetsed 
tingimused, mille alusel on õigus saada 
liidult finantsinstrumentide kaudu ning 
toetuste vormis rahalist toetust
ühishuviprojektide rakendamise meetmete 
jaoks käesoleva määruse alusel, ning need 
on järgmised:

a) määruse (EL) nr xxxx/2012 
[energiataristut käsitlevad suunised] II 
lisa punktides 1 ja 2 esitatud 
kategooriatesse kuuluvad 
ühishuviprojektid vastavad liidult 
finantsinstrumentide kaudu rahalise 
toetuse saamise tingimustele;
b) määruse (EL) nr xxxx/2012 
[energiataristut käsitlevad suunised] II 
lisa punktides 1 ja 2 esitatud 
kategooriatesse kuuluvad 
ühishuviprojektid, mis vastavalt 
äriplaanile ja muudele, eeskätt võimalike 
investorite või võlausaldajate poolt 
läbiviidud hindamistele on majanduslikult 
tasuvad, kuid jäävad pisut allapoole 
investeerimisotsust lubavat riskiastet, 
vastavad liidult finantsinstrumentide 
kaudu rahalise toetuse saamise 
tingimustele;
c) määruse (EL) nr xxxx/2012 
[üleeuroopalist energiataristut käsitlevad 
suunised] II lisa punkti 1 alapunktides a 
kuni d ja punktis 2 esitatud 
kategooriatesse kuuluvad 
ühishuviprojektid vastavad liidult tööde 
jaoks ettenähtud toetuse kujul rahalise 
toetuse saamise tingimustele juhul, kui 
need vastavad kõigile järgmistele 
kriteeriumidele:
i) projekt ei ole äriplaani ega muude 
(eelkõige võimalike investorite või 
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võlausaldajate koostatud) hinnangute 
kohaselt majanduslikult tasuv. Projekti 
majandusliku tasuvuse hindamisel 
võetakse arvesse määruse (EL) nr 
xxxx/2012 [energiataristut käsitlevad 
suunised] artikli 14 lõikes 3 osutatud 
otsust stiimulite kohta ja selle põhjendusi;
ii) projekti kohta on tehtud määruse (EL) 
nr xxxx/2012 [energiataristut käsitlevad 
suunised] artikli 13 kohane kulude 
riikidevahelise jaotamise otsus või on 
riikide reguleerivad asutused ja 
koostööamet esitanud arvamuse direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 36 või määruse (EÜ) 
nr 714/2009 artikli 17 kohase vabastuse 
saanud projekti majandusliku tasuvuse 
kohta;
iii) projekti kulude ja tulude 
analüüsimisel määruse (EL) nr 
xxxx/2012 [energiataristut käsitlevad 
suunised] artikli 13 kohaselt tõendatakse 
vähemalt ühte järgmistest olulistest 
positiivsetest välismõjudest:
– projektidega edendatakse 
energiasiseturu tõhusamat integreerimist 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülest 
koostalitlusvõimet, ühendades omavahel 
liikmesriikide võrke ja kõrvaldades 
riigisisesed takistused, suurendades 
piiriülest ülekandevõimet sõltuvalt 
olemasolevast energiatootmisvõimsusest 
või vastates suurenenud nõudlusele 
liikmesriikidevaheliste maagaasi 
vastassuunavoolu ülekandesüsteemide 
abil;
– projektid, mis suurendavad 
energiavarustuse kindlust ja/või 
solidaarsust, mitmekesistades 
tarneallikaid, leides tarneosapooli ja -teid, 
suurendades salvestamisvõimet, 
parandades katkestuste ennetamist või 
vähendamist, hoides ära piiriüleste 
ühenduste puudumisest tulenevat 
taastuvenergia kadu või vähendades 
liikmesriikide energiaisolatsiooni või 
kaotades selle turgude ühendamise abil 
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mitmekesisemate tarneallikatega ja/või 
paigaldades maagaasi vastassuunavoolu 
ülekandesüsteeme;
– projektid, mis aitavad kaasa säästvale 
arengule ja keskkonnakaitsele, tagades 
taastuvallikatest toodetud elektrienergia 
ülekandmise tootmispaigast põhilistesse 
tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse;
d) määruse (EL) nr xxxx/2012 
[energiataristut käsitlevad suunised] II 
lisa punktides 1 ja 2 esitatud 
kategooriatesse kuuluvad 
ühishuviprojektid, mis vastavad liidult 
töödeks ettenähtud toetuste kujul rahalise 
toetuse saamise tingimustele, kui projektid 
ei ole käesoleva artikli punkti c alapunkti 
i kohaselt majanduslikult tasuvad ning on 
võimalik tõendada vähemalt ühte 
käesoleva artikli punkti c alapunktis i 
osutatud olulistest positiivsetest 
välismõjudest.

Or. en

Selgitus

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Muudatusettepanek 55
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 lairibaühenduse 
järele nõudluse tekitamise meetmetele 
antakse rahalist abi finantsinstrumentide 
kujul.

Or. en

Selgitus

Arvestades telekommunikatsioonisektori eripära ning selleks, et hoida ära turu moonutamist 
ja kasutada kõige kulutõhusamalt är ELi vahendite võimendavat mõju, antakse 
lairibaühenduse kasutusevõtul rahalist abi üksnes finantsinstrumentide kujul.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Meetmed, mille abil rakendatakse 
ühishuviprojekte ja mis tekitavad 
omavahelist koostoimet vähemalt kahes 
sektoris, mis on hõlmatud Euroopa 
Ühendamise Rahastuga (transport, 
energia ja telekommunikatsioon) ning on 
loetletud lisa IV osas, võivad käesoleva 
määruse alusel saada liidult toetuste 
vormis rahalist abi. 

Or. xm

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kehtestatakse ELi rahalise toetuse saamiseks igale sektorile eri 
kõlblikkuskriteeriumid, mis muudab keeruliseks rahastada võimalikku omavahelist koostoimet 
tekitavaid meetmeid. Selleks et luua rohkem stiimuleid projektidele, mis tekitavad transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiasektorite omavahelist koostoimet, lisatakse uus 
abikõlblikkuse kategooria ja uus lisa, milles on eelnevalt kindlaks määratud projektide 
loetelu.
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste vormid.

Käesoleva määruse artikli 17 kohaste
tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste vormid.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolmandad riigid ja kolmandates 
riikides asutatud üksused võivad osaleda 
ühishuviprojekte rakendada aitavates 
meetmetes, kui see on vajalik konkreetse 
ühishuviprojekti eesmärkide 
saavutamiseks.

4. Kolmandad riigid ja kolmandates 
riikides asutatud üksused võivad osaleda 
ühishuviprojekte rakendada aitavates, eriti 
tarneallikate mitmekesistamise ja 
energiasektori varustuskindlusega seotud
meetmetes, kui see on vajalik konkreetse 
ühishuviprojekti eesmärkide saavutamiseks 
ja on asjakohaselt põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 59
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 toetuste vormis rahastada 
käesoleva määruse alusel, v.a juhul, kui see 
on hädavajalik asjaomase ühishuviprojekti 
eesmärkide saavutamiseks ja pärast seda, 
kui on tehtud kindlaks, et neid meetmeid 
ei ole võimalik toetada Euroopa 
Ühendamise Rahastu raames ette nähtud 
muu rahalise abi vormis või liidu muude 
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programmide kaudu.

Or. fr

Selgitus

Kuna ressursid on piiratud, on asjakohane anda liidult toetuste vormis rahalist abi 
võimalikult vähestele liidus elluviidavatele projektidele.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühishuviprojektiga seotud 
asjakohaseid meetmeid on vaja 
tõhusamalt rakendada kolmandates 
riikides vastavalt määrustele (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised], (EL) nr 
XXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] ja (EL) nr XXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised], võib käesoleva määruse alusel 
antava rahalise abi ühendada muude 
asjakohaste liidu määrustega hõlmatud 
rahalise abiga. Sel juhul võib komisjon 
teha rakendusakti kaudu otsuse 
rakendamise suhtes kohaldatava ühtse 
eeskirjakogumi kohta.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

See lõik on vastuolus aluslepingus määratletud reeglile, mille kohaselt ühele projektile ei või 
anda korraga kahte liiki Euroopa toetust.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitme- ja iga-aastastes 
tööprogrammides võib lisaks sätestada 

6. Käesoleva määruse artikli 17 kohastes
mitme- ja iga-aastastes tööprogrammides 
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konkreetsed taotluste esitamise eeskirjad. võib lisaks sätestada konkreetsed taotluste 
esitamise eeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – 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 lõikudega seotud meetmete 
ja raudtee koostalitlusvõime tõhustamise 
meetmete puhul;

Or. xm

Selgitus

Koostalitlusvõime, eriti raudteesektoris, on siseturu tõrgeteta toimimise oluline osa. 
Seepärast tuleb koostalitlusvõime tõhustamismeetmete puhul kindlaks määrata soovituslik 
rahastamismäär.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – 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 sadamate ja 
lennuväljadega ning mere- ja 
siseveesadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine: 
liidu rahaline abi ei ületa 20 % 
abikõlblikest kuludest.

Or. fr
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Selgitus

Kuna ressursid on piiratud, on asjakohane anda liidult toetuste vormis rahalist abi 
projektidele, millel on tegelikult Euroopa lisandväärtus.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) liikumispuudega inimeste 
juurdepääsu parandamine 
transporditaristutele: liidu rahaline abi ei 
ületa 10 % kuludest.

Or. fr

Selgitus

Kaasava majanduskasvu saavutamiseks vastavalt käesoleva määruse artikli 3 punktile a on 
kohane edendada meetmeid, mis toetavad liikumispuudega isikute juurdepääsu 
transporditaristule.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS), sealhulgas maa peal ja 
sõiduvahendis asuvad seadmed, 
jõeteabeteenused (RIS) ning laevaliikluse 
seire- ja teabesüsteemid (VTMIS): liidu 
rahaline abi ei ületa 50 % abikõlblikest 
kuludest;

Or. fr

Selgitus

Arukatel transpordisüsteemidel on oluline osa käesoleva määruse konkreetsete eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seepärast on vaja neid rohkem esile tuua, eeskätt jõe- ja 
meretranspordisektorit.
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Muudatusettepanek 66
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 (ITS), kaubaveoteenused, 
turvaline parkimine maanteepõhivõrgus 
ning meremagistraalide arendamist ja 
SESARi maapealsete osade 
kasutuselevõttu toetavad meetmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 20 % abikõlblikest 
kuludest.

Or. fr

Selgitus

SESARi kasutuselvõtuga seotud pardaseadmete süsteemidele on võimalik saada turult 
piisavat rahastamist. Seepärast tuleb piirduda avaliku sektori rahalise abiga vaid 
maapealsete osade puhul.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 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

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 80 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist 

b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 60 %ni selliste 
meetmete puhul, mis artikli 7 lõike 3 
punktides c ja d osutatud tõendusmaterjali 
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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.

põhjal on eriti olulised piirkonna või kogu 
liidu varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust ja aidatakse 
kaasa säästvale arengule ja 
keskkonnakaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 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. Kaasrahastamismäärasid võib
suurendada kuni kümne protsendipunkti 
võrra lõigetes 2–4 ettenähtud määradega 
võrreldes järgmiste meetmete puhul:

a) kõik meetmed, millega luuakse 
omavahelist koostoimet vähemalt kahes 
sektoris, mis on hõlmatud Euroopa 
Ühendamise Rahastuga (transport, 
energia ja telekommunikatsioon). Liidu 
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rahalist abi eraldatakse artikli 5 lõikes 1 
sektoritele ettenähtud summadest 
vastavalt meetmes osaleva sektori 
osakaalule; 
b) kõik meetmed, millega aidatakse 
saavutada kliimamuutuste leevendamise 
eesmärke, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet.
Suurendada ei tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

Komisjon teeb artikli 17 kohastes iga-
aastastes ja mitmeaastastes programmides 
ettepaneku käesolevas artiklis ettenähtud 
kaasrahastamismäärade kehtestamise 
kohta.

Or. xm

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada kliimamuutustega tegelemise ja omavahelist 
koostoimet loovate meetmete kaasrahastamise määra täiendava 10%lise suurendamise 
kriteeriume. Selles täpsustatakse samuti, et koostoime loomisele antav rahaline toetus tuleb 
iga asjaomase sektori rahastamispaketist, et tagada rahaliste vahendite õiglane jaotus 
sektorite vahel.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

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. fr
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Muudatusettepanek 72
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 võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille puhul 
peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest. Erilist 
tähelepanu pööratakse raskustele, mis 
teatavatel liikmesriikidel võivad tekkida 
seoses projektide kavandamisega, ning 
projektide tasakaalustatud geograafilisele 
esindatusele.

Or. fr

Selgitus

Kui Ühtekuuluvusfondist nähakse ette 10 miljardi euro eraldamiseks Euroopa Ühendamise 
Rahastu raames elluviidavatele projektidele, võimaldab see asjaomastel riikidel osaleda täiel 
määral TEN-Ts. Tsentraliseeritud juhtimise ja projektide valimise käigus peab komisjon 
tagama, et Ühtekuuluvusfondi riigid saavad nõuetekohast tehnilist abi ja valitud projektid on 
geograafiliselt tasakaalus.

Muudatusettepanek 73
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 mere- ja 
siseveesadamate ja lennuväljadega, 
sadamate ja mitmeliigilise transpordi 
platvormide väljaarendamine;

Or. fr
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liikluskorraldussüsteemid. ii) liikluskorraldussüsteemid (RIS, ITS 
maanteetranspordi sektoris, VTMIS ja 
SESAR).

Or. fr

Muudatusettepanek 75
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 
uuringutele, mida ei ole alustatud ühe 
aasta jooksul pärast abi andmise 
tingimustes kindlaksmääratud 
alguskuupäeva või kahe aasta jooksul 
kõigi muude käesoleva määruse alusel 
rahalise abi saamiseks kõlblike meetmete 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
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 kahe aasta jooksul 
pärast rahalise abi andmise tingimustes 
kindlaksmääratud lõppkuupäeva ei ole 
rahalist abi saava meetme rakendamist 
lõpule viidud, välja arvatud juhul, kui see 
tuleneb nõuetekohaselt põhjendatud 
vääramatust jõust.
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Or. fr

Muudatusettepanek 77
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 
Parlamenti ja nõukogu kõigist otsustest, 
mis tehakse artiklis 17 ettenähtud iga-
aastaste programmide vastuvõtmisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt hankemenetluse alla kuuluva tegevuse 
teostamise koha, kui see on nõuetekohaselt 
põhjendatud meetme eesmärkidega ning 
kui selliste tingimuste kohaldamisel ei 
eirata riigihankepõhimõtteid;

a) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt hankemenetluse alla kuuluva tegevuse 
teostamise koha, kui see on nõuetekohaselt 
põhjendatud meetme eesmärkidega ning 
kui selliste tingimuste kohaldamisel ei 
eirata études liidu riigihankepõhimõtteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr XXXX/2012 [uus 1. Määruse (EL) nr XXXX/2012 [uus 
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finantsmäärus] VIII jaotise kohaselt 
kehtestatud finantsinstrumente võib 
kasutada selleks, et lihtsustada juurdepääsu 
rahastamisele nende üksuste jaoks, kes 
rakendavad meetmeid, mis aitavad 
realiseerida määrustes (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised], (EL) nr 
XXX 2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] ja (EL) nr XXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud 
ühishuviprojekte ja saavutada kõnealuste 
projektide eesmärke. Finantsinstrumendid 
põhinevad turupuudujääkide või 
ebaoptimaalsete investeerimisolukordade 
ja investeerimisvajaduste eelneval 
hindamisel.

finantsmäärus] VIII jaotise kohaselt 
kehtestatud finantsinstrumente võib 
kasutada selleks, et lihtsustada juurdepääsu 
rahastamisele nende üksuste jaoks, kes 
rakendavad meetmeid, mis aitavad 
realiseerida määrustes (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised], (EL) nr 
XXX 2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] ja (EL) nr XXX/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud 
ühishuviprojekte ja saavutada kõnealuste 
projektide eesmärke.

Or. xm

Selgitus

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention; not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutada võib järgmisi 
finantsinstrumente:

3. Kasutada võib eelkõige järgmisi 
finantsinstrumente:

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mis tahes muud finantsinstrumendid. c) muud finantsinstrumendid, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
– on kooskõlas määrusega (EL) nr 
XXXX/2012 [uus finantsmäärus] ja
– on kooskõlas käesoleva määruse 
eesmärkidega.
Seda võib rakendada delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 25.

Or. fr

Selgitus

Usaldusväärse finantsjuhtimise eesmärgil on vajalik täpsustada, millistel tingimustel võib 
luua finantsinstrumendi, mida ei ole käesoleva määrusega ette nähtud. Selgitusega 
säilitatakse ettenähtamatute majanduslike olukordade puhuks paindlikkus, tagades samas 
Euroopa Parlamendi demokraatliku kontrolli.

Muudatusettepanek 82
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 
abikõlblikud meetmed valitakse välja 
põhimõttel „kes ees, see mees”, püütakse 
valida eri sektoreid ja samas liikmesriikide
valikut geograafiliselt mitmekesistada ning 
täidetud peavad olema järgmised 
kriteeriumid:
– vastama strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkidele;
– looma Euroopa lisandväärtust;
– välistama konkurentsimoonutused 
siseturul;
– avaldama võimendavat ja 
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mitmekordistavat mõju liidu toetusele

Or. xm

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit, mis tahes liikmesriik ja muud 
investorid võivad lisaks 
finantsinstrumentide kaudu saadavale 
toetusele anda täiendavalt rahalist abi, 
tingimusel et komisjon on nõus meetmete 
abikõlblikkuse kriteeriumide ja/või 
instrumendi investeerimisstrateegia 
muudatustega, mis võivad osutuda 
vajalikuks täiendava toetuse tõttu.

2. Liit, mis tahes liikmesriik ja muud 
investorid võivad lisaks 
finantsinstrumentide kaudu saadavale 
toetusele anda täiendavalt rahalist abi, 
tingimusel et komisjon selle heaks kiidab.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
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 see siiski 
kahjustaks käesoleva määruse raames 
toetavate meetmete elluviimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Transpordivaldkonna
finantsinstrumente võib ühendada liidu 
eelarvest rahastatavate, sealhulgas 
käesoleva määruse alusel antavate 
toetustega tingimusel, et need on vajalikud 
projekti elujõulisuse seisukohalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastavalt määruse (EL) nr XXXX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli 18 lõikele 2 
assigneeritakse ühe finantsinstrumendiga 
saadud tulud ja tagasimaksed kõnealusele 
finantsinstrumendile. Ajavahemikku 2007–
2013 käsitlevas mitmeaastases 
finantsraamistikus juba sätestatud 
finantsinstrumentide puhul 
assigneeritakse kõnealusel perioodil 
alanud tegevuse tulemusel saadud tulud 
ja tagasimaksed finantsinstrumendile 
ajavahemikus 2014–2020.

6. Vastavalt määruse (EL) nr XXXX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli 18 lõikele 2 
assigneeritakse ühe finantsinstrumendiga 
saadud tulud ja tagasimaksed kõnealusele 
finantsinstrumendile käesoleva määruse 
kehtivusajaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
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 

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 
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rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 24 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 25.

Or. xm

Selgitus

Mitme- ja iga-aastases tööprogrammis võib komisjon vastu võtta käesolevat määrust 
täiendavaid poliitilisi otsuseid. Seepärast teeb raportöör ettepaneku asendada 
rakendamisaktid delegeeritud õigusaktidega, mille puhul on Euroopa Parlamendil parem 
võimalus neid küsimusi kontrollida.

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

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 delegeeritud 
õigusaktidega kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 25.

Or. xm

Selgitus

Mitme- ja iga-aastases tööprogrammis võib komisjon vastu võtta käesolevat määrust 
täiendavaid poliitilisi otsuseid. Seepärast teeb raportöör ettepaneku asendada 
rakendamisaktid delegeeritud õigusaktidega, mille puhul on Euroopa Parlamendil parem 
võimalus neid küsimusi kontrollida.

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Transpordivaldkonnas kasutatakse 
vähemalt 4–5% artikli 5 lõike 1 punktis a 
ettenähtud eelarvevahenditest 
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innovaatiliste finantsinstrumentide kujul.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

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 järgmistes 
õigusaktides sätestatud eesmärkidele ja 
prioriteetidele, mis on ette nähtud 
käesoleva määruse artiklites 3 ja 4 ning 
määruses (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised], määruses(EL) nr XXXX/2012 
[üleeuroopalist energiataristut käsitlevad 
suunised] või määruses (EL) nr 
XXXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised]. Kõiki projekte 
hinnatakse järgmiste kriteeriumide 
põhjal:

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

a) meetme teostatavus projekti 
väljatöötamise ja ettevalmistamise järgus 
ning kavandatava rakendamise 
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usaldusväärsus;
b) energiavaldkonnas määrus (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist 
energiataristut käsitlevad suunised];

b) liidu toetuse võimendav mõju avaliku 
ja erasektori investeeringutele ja ühtsele 
turule;

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

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 
kasvuhoonegaaside vähendamisele ja/või 
muud keskkonnamõjud ning 
kättesaadavus;
e) transpordi ja energiasektori piiriülene 
mõõde.

Or. en

Selgitus

Valikukriteeriumid tuleks määrata kindlaks kooskõlas kehtiva määruse (nr 680/2007) 
artikliga 5.

Muudatusettepanek 92
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 
kiita mitut sektorit hõlmavad 
projektikonkursid.

7. Tööprogrammid kooskõlastatakse, et 
kasutada ära transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonisektori omavahelist 
koostoimet eelkõige sellistes valdkondades 
nagu energianutivõrgud, elektrilised 
liikumisvõimalused ning arukad ja 
säästvad transpordisüsteemid, ühised 
trasside rajamise õigused või taristute 
liitmine. Heaks võib kiita mitut sektorit 
hõlmavad projektikonkursid, mille puhul 
igale sektorile eraldatakse vahendeid 
artikli 5 lõikes 1 ettenähtud määras 
vastavalt meetmes osaleva sektori 
osakaalule.
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Or. fr

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga-aastaseid osamakseid hõlmav esialgne 
kava edastatakse toetusesaajatele ja
finantsinstrumentide kohaldamise korral 
asjaomastele finantseerimisasutustele.

Iga-aastaseid osamakseid hõlmav esialgne 
kava edastatakse toetusesaajatele, 
asjaomastele liikmesriikidele ja Euroopa 
Parlamendile ning finantsinstrumentide 
kohaldamise korral asjaomastele 
finantseerimisasutustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Assigneeringud, mida ei ole kasutatud selle 
eelarveaasta lõpuks, mille eelarves need on 
kirjendatud, kantakse automaatselt ühe 
aasta võrra edasi.

Assigneeringud, mida ei ole kasutatud selle 
eelarveaasta lõpuks, mille eelarves need on 
kirjendatud, kantakse automaatselt ühe 
aasta võrra edasi vastavalt määruse (EL) 
nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] 
artiklitele 9 ja 10.

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad transpordi- ja 
energiasektori projektide puhul meetmete 
tehnilist jälgimist ja finantskontrolli tihedas 
koostöös komisjoniga ning tõendavad 

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

kaasnenud kulude õigsust ning nõuetele 
vastavust. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Or. fr

Selgitus

Lihtsustamise huvides on kohane ühtlustada liikmesriikide kohustusi käsitlevad normid kõigi 
kolme sektori puhul.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 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.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Lihtsustamise huvides on kohane ühtlustada liikmesriikide kohustusi käsitlevad normid kõigi 
kolme sektori puhul.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 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 

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

investeeringutest, sh kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetussummadest.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komitee tagab artiklis 18 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine. 

3. Komitee tagab artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine, ning püüab eeskätt 
tagada finantspaketi võrdse jaotumise 
kõigi sektorite vahel mitut sektorit 
hõlmavate projektikonkursside korral ja 
selliste meetmete kaasrahastamismäära 
kehtestamisel, mis võivad luua sektorite 
omavahelist koostoimet.

Or. xm

Selgitus

Komitee ülesanne peaks olema ka püüda leida asjakohased rahastamislahendused 
koostoimega seotud ja mitme sektori projektikonkurssidele.

Muudatusettepanek 99
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 mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 ajaks õigus 
võtta vastu artiklites 5, 17 ja 20 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Or. fr



PE491.110v02-00 60/67 PR\909973ET.doc

ET

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2017 Euroopa Parlamendile 
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. fr

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – punkt a – horisontaalprioriteedid

Komisjoni ettepanek

Innovaatiline juhtimine ja teenused Ühtne Euroopa taevas – SESAR

Innovaatiline juhtimine ja teenused
Maantee-, raudtee- ja sisevete 
liikluskorraldussüsteemid (ITS, ERTMS ja
RIS) 

Innovaatiline juhtimine ja teenused Sadamate ja lennuväljade põhivõrk

Muudatusettepanek

Innovaatiline juhtimine ja teenused Ühtne Euroopa taevas – SESAR

Innovaatiline juhtimine ja teenused
Maantee-, raudtee- ja sisevete 
liikluskorraldussüsteemid (ITS, ERTMS,
RIS ja VTMIS) 

Innovaatiline juhtimine ja teenused Sadamate ja lennuväljade põhivõrk ning 
meremagistraalid

Or. xm

Selgitus

Kuna meremagistraalid ning laevaliikluse seire- ja teabesüsteem on ELi transpordisüsteemi 
olulised osad, siis tuleks need lisada horisontaalprioriteetide hulka.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – III a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu kohaldamisalasse kuuluva vähemalt kahe sektori 
omavahelist koostoimet loovate projektide loetelu

Mittefossiilse ja saastevaba energia (nt elekter või vesinik) tarnevõrkude kasutuselevõtt 
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transpordivahendite tarbeks
Nutivõrkude rakendamine uusi või olemasolevaid transpordi- ja 
telekommunikatsioonitaristuid kasutades
Transporditaristute (nt tunnelite, sildade jms) kasutamine selliste uute võrkudevaheliste 
ühenduste kasutuselevõtuks, millega suurendatakse elektri tootmisvõimsust ja võetakse 
kasutusele uusi gaasikoridore või telekommunikatsioonivõrke

Or. xm

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 56 artikli 7 uue lõike 4 a kohta. Uues lisas esitatakse esialgne 
ELi toetuse kõlblike sünergiat loovate projektide loetelu, et anda projektiarendajatele 
juhtnööre, milliseid kolme sektori võimalikku sünergiat loovaid meetmeid esitada.
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SELETUSKIRI

Euroopa Ühendamise Rahastu loomist käsitleva määruse eesmärk on:

– koondada vahendid Euroopa lisandväärtusega projektidele transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas eesmärgiga luua terviklik Euroopa võrk, mis tagab taristute 
ühesuguse kõrgetasemelise toimimise kogu liidu territooriumil;

– koondada ja lihtsustada käesoleva määrusega alusel vahendite eraldamist ja selle tingimusi 
kogu liidus ning kasutada ühtlasi ära kõnesoleva kolme sektori omavahelise koostoime; 

– jaotada hoolikalt vahendeid otsetoetustena ja innovaatiliste finantsinstrumentide kujul, 
kaasates turu ja suurendades kordades liidu assigneeringute tõhusust;

– paremini integreerida Ühtekuuluvusfondi riike rahanduslikul, tehnilisel ja tegevuslikul 
tasandil, liites transpordivaldkonda Euroopa Ühendamise Rahastu vahendite ühe osa 
Ühtekuuluvusfondi eeskirjade kohaldamisalasse.

Praeguse sügava kriisi tingimustes on majanduslikuks, sotsiaalseks ja keskkonnaalaseks 
edasiminekuks põhjendatud

– avaliku sektori eelarve tasakaalustamine,
– Euroopa majanduse konkurentsivõime suurendamine,
– säästva, kaasava ja tasakaalustatud majanduskasvu taastamine.

Seda arvesse võttes toetavad raportöörid kindlalt käesolevat määrust, mille eesmärk on luua 
Euroopa Ühendamise Rahastu, mis aitab kolmel viisil kaasa majanduskasvu ja 
konkurentsivõime edendamisele transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonisektoris.

– Esiteks annab see ühistranspordisektorile vajalikud vahendid taristuprojektide elluviimiseks 
ja ergutab sellega paljusid majandussektoreid nii nende elluviimise, käikulaskmise kui ka 
järgneva hoolduse ajal.

– Teiseks ergutab see nendes valdkondades teadustegevust, tehnoloogia ülekannet ja arengut 
(nii rahanduses kui ka tootmises), mis võimaldab Euroopal säilitada nendes valdkondades 
oma juhtrolli maailmas.

– Kolmandaks annab see Euroopa Liidule tugeva, hästi toimiva ja usaldusväärse transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonisüsteemi, mis aitab kaas liidu majanduse 
konkurentsivõimele maailmas, liidu tasakaalustatud ja igakülgsele toimimisele ning parandab 
liidu majanduse, sotsiaalsektori ja keskkonnanäitajaid ning piirkondade integratsioonid.

Hinnanguliselt on ELi rahastamisvajadus aastani 2020 järgmine:
– 500 miljardit üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse, millest 250 miljardit tuleb eraldada 
kitsaskohtade kõrvaldamiseks ja eelkõige puuduvate piiriüleste ühenduste loomiseks;
– 200 miljardit üleeuroopalistele energiavõrkudele;
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– 270 miljardit lairibavõrgu ja teenusplatvormide kasutuselevõtule.

Rahastu 50 miljardi jaotamine eeldab seega
– taristute hoolikat valikut nende Euroopa lisandväärtuse põhjal ja strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkidele vastamise seisukohast;
– rahastu optimaalset ja kooskõlastatud haldamist Euroopa Liidu organite poolt;
– tihedat koostööd osalejatega (liikmesriigid, piirkonnad, piirkondlikud osalised, 
projektiarendajad);
– Euroopa Liidu enda institutsioonide (komisjon, nõukogu, parlament) koostööd;
– erilise tähelepanu pööramist Ühtekuuluvusfondist abisaavatele riikidele, kellel on suured 
vajadused ja sageli piiratud vahendid;
– rahastamisvahendite optimaalset jaotamist klassikaliste sekkumismeetmete ja uute 
finantsinstrumentide vahel;

 toetusi tuleks kasutada ainult vähetasuvate või üldse mitte tulutoovate projektide 
tarbeks, kaasrahastamismäärad peavad vastama kehtestatud eesmärkidele ja 
prioriteetidele, turuosaliste ootustele ning sõltuma samuti tegevuse laadist;

 innovaatilised finantsinstrumendid peaksid võimaldama ulatuslikku turu osalemist, 
tagades samas
o ELi huvid ning tegevuse õiguspärasuse ja põhjendatuse,
o tugeva võimendava mõju,
o turumoonutuste ja turuhäirete puudumise;

– käesoleva määruse arvessevõtmist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mis tagab 
samal eesmärgil eraldatava muu rahastamise tiheda kooskõlastamise, eriti järgmistes 
valdkondades:

 8. teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm – Horisont 2020,
 piirkondlik ühtekuuluvuspoliitika.

Seda arvesse võttes on raportöörid seisukohal, et mitmeaastased ja iga-aastased programmid 
tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega. Parlament peab olema sellesse kaasatud, sest 
neis tehakse poliitilisi valikuid (näiteks peavad projektikonkursid olema avalikud) ja võidakse 
vastu võtta ühishuviprojekte käsitlevaid täiendavaid norme, mis võivad oluliselt muuta 
põhiõigusakti. Pealegi ei ole energia- ja telekommunikatsioonisektori jaoks rahastatavate 
ühishuviprojektide nimekirja, mis võib komisjonile jätta liiga suure otsustusõiguse.

Käesoleva määruse kohaldamisala kolm sektorit on liidu ja selle elanike tuleviku seisukohast 
strateegilise tähtsusega.

I – Transpordivaldkond

Sellest valdkonnast sõltub liidu piirkondade füüsiline ühendus ning isikute ja kaupade 
liikumine, milleta ei ole areng võimalik ja mis tagab liidu piirkondade tasakaalustatud arengu. 
Siinkohal on sobilik taristuid käsitleva poliitika ja taristute kasutamise taustal rõhutada, et 
Euroopa transport ja sellega seotud majandusharud (nt maanteetransport, lennundus, raudtee, 
kosmos, transpordisüsteemid) on endiselt maailmas juhtpositsioonil ning moodustavad olulise 
osa liidu majanduspotentsiaalist.

Teine tõhusa transpordivõrguga seonduv oluline asjaolu on selle valdkonna panus 
konkurentsivõimesse. Juba 1993. aastal märkis Euroopa Komisjoni president Jacques Delors 
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valges raamatus majanduskasvu, konkurentsivõime ja tööhõive kohta1, et 15 miljoni töökoha 
loomiseks ja majanduskasvu taaskäivitamiseks, on transpordivõrgu vajadused aastani 2000 
hinnanguliselt 220 miljardit eküüd2, millest 82 miljardit on vaja esmatähtsatele projektidele.

Kakskümmend aastat hiljem, sarnases majanduskriisi olukorras teeb komisjon ettepaneku 
eraldada transpordisektorile 50 miljardit eurot vähem (31,7 miljardit eurot), kuid liidu 
liikmesriikide arv ja vajadused on oluliselt suurenenud.

Raportööride arvates on transpordisektoris oodatava võimendava mõju tekitamiseks ideaalne 
selline summa, mis moodustab vähemalt 10 % hinnangulistest vajadustest (500 miljardit eurot 
TEN-T-le aastani 2020).
Komisjon soovitab piiratud vahenditega toimetulekuks keskenduda Euroopa Ühendamise 
Rahastus selgelt nendele projektidele, mis on valmis sel määral, et neid rahastada järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil, ning millel on suur ELi lisandväärtus ja tegelevad 
horisontaalsete küsimuste või transpordi säästvate liikidega, nagu raudtee või 
siseveetransport. Lisas on juba toodud mitmeid võimalikke projekte, eelkõige 
transpordikoridoride osas, mida rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühendamise Rahastust 
saadavatest vahenditest. Projektikonkurssides jääb siiski alles konkurentsielement, sest
olemasolevast rahast ei jätku kõigi lisas nimetatud projektide rahastamiseks.

Raportöörid peavad tervitatavaks transpordikoridoridel põhineva lähenemise kasutamist, mis 
on oluline edasiminek nende 30 TENT-T prioriteetse projekti haldamises, mis valiti 2004. 
aastal välja suure tähtsuse tõttu rahvusvahelise transpordivoo, ühtekuuluvuse ja säästva 
arengu eesmärkide seisukohast. Raportöörid jäävad praeguses etapiks alustuseks kümne 
eelnevalt kindlaks määratud transpordikoridori ja komisjoni esitatud muude valdkondade 
juurde ning teeb vaid ettepaneku muuta vähesel määral horisontaalprioriteete, lisades 
meremagistraalid, sest need on endiselt TEN-T ja merenduse ITS teenuste prioriteediks. 
Kui aga nõukogu otsustab oluliselt vähendada rahastamispaketti, tuleb suuresti läbi vaadata 
lisa I osas nimetatud transpordiprojektide nimekiri.

Ühe osa Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
transpordisektori tarbeks, tuleb käsitleda kui võimalust asjaomastele riikidele. See võimaldab 
paremat ühendust Euroopa suurte võrkudega, mis parandab riikide konkurentsivõimet ja 
integreerumist Euroopa Liitu. Nende riikide konkreetset olukorda arvesse võttes tuleb nii 
rahalisest kui ka tegevuse seisukohast meeles pidada eeskätt nn võta või jäta põhimõtet.
Kompenseerides Ühtekuuluvusfondist abisaavate riikide teatavaid puudujääke 
haldussuutlikkuse valdkonnas tehnilise abi andmisega projektide kavandamisel, annab see 
neile võimaluse täielikult ära kasutada Euroopa Ühendamise Rahastu võimalused.

II – Energiavaldkond

Eelolevatel aastatel on Euroopa Liidul taristute väljaarendamisel palju äärmiselt suuri 
ülesandeid:

- vastastikune sõltuvus või sõltumatus ja solidaarsus liidu energiavarustuse valdkonnas 
(kindlus ja stabiilsus),

                                               
1 COM (93) 700
2 1 eküü = 1 euro 1. jaanuari 1999. aasta seisuga.
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- energiasäästlike arukate ja võimsamate võrkude rajamine,
- uue taastuvenergiavõrkude rajamine ja nende ühendamine tavavõrkudega.

Energiasektoris on puuduolevate investeeringute summa hinnanguliselt üle 200 miljardi euro 
ning siseturu rajamine on viibinud, mis takistab peamiselt strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamist. 

Seepärast on raportöörid seisukohal, et igal energiataristusse investeeritud eurol on suurim 
võimendav mõju ja need on kõige väärtuslikumad investeeringud Euroopa Ühendamise 
Rahastu seisukohast. Finantsinstrumentide ulatuslik kasutamine selles valdkonnas annab 
samuti täiendavaid eeliseid, mis suurendavad ja meelitavad ligi erarahastamist turupõhiste 
instrumentide kaudu, mis on hädavajalik taristute rajamiseks piiratud vahendite tingimustes. 

Toetusi võib ja peab kasutama viimase võimalusena prioriteetsete projektide puhul, mis ei ole 
majanduslikult tasuvad, kuid neil on suuri positiivseid välismõjusid; samas ei tohi toetustega 
moonutada alles kujunevat energiaturgu ega tekitada kunstlikult konkurentsi eravahenditega. 

Euroopa Ühendamise rahastu annab võimaluse täita tühimiku uue ja ajakohastatud taristu 
vajaduste ning teisalt 2020. aastaks seatud energia- ja kliimavaldkonna eesmärkide vahel, 
kuid seda tingimusel, et prioriteete järgitaks kogu Euroopa Ühendamise Rahastu rakendamise 
järgus.

III – Telekommunikatsiooni valdkond

Nõudlusel põhineva lairibavõrgu kasutuselevõtt peab olema strateegiline valik ühtse turu 
rajamisel kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ning digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkide saavutamisel.

Seepärast tuleb eelisjärjekorras toetada järgmist: Euroopa digitaalteenuste taristu; 
üleeuroopalised kiired tuumühendused avaliku sektori haldusasutustele; e-valitsuse teenuste 
piiriülene osutamine (nt piiriülesed elektroonilised hanketeenused, piiriülesed e-õiguse 
teenused, piiriülesed e-tervise teenused), mis annavad juurdepääsu avaliku sektori teabele, 
sealhulgas Euroopa kultuuripärandi digiteeritud vahenditele, data.eu-le ja mitmekeelsetele 
ressurssidele, ohutus ja turvalisus (turvalisem internet ja elutähtsate teenuste taristu) ning 
aruka energiaga seotud teenused. 

Raportöörid usuvad, et finantsinstrumendid peaksid olema lairibavõrgu kasutuselevõtu 
ainsaks teotamisviisiks Euroopa Ühendamise Rahastu raames. Finantsinstrumentidel on 
toetuste ees tõepoolest palju eelised, sealhulgas palju suurem võimendav mõju ning seega on 
võimalik sama eelarvega teenindada palju rohkem inimesi. Kui ettepanek heaks kiidetakse, 
tuleb avaliku sektori toetatud programmides keskenduda sellistele positiivsetele välismõjudele 
nagu kohaliku ja maamajanduse areng, suurem konkurentsivõime ja töökohtade loomine.

IV – Sektorite omavaheline koostoime

Raportöörid peavad tervitatavaks komisjoni ettepanekut koondada ühte õigusakti kolm 
sektorit, sest see vähendab programmi juhtimise halduskulusid. Raportöörid on siiski 
seisukohal, et energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektorite omavahelist võimalikku 
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koostoimet tuleks veelgi ergutada. Selleks et ergutada projektiarendajaid rohkem koostama 
meetmeid, mis tekitavad võimalikku koostoimet nende kolme valdkonna vahel, teevad 
raportöörid ettepaneku täpsustada koostoimet käsitlevate osade sõnastust, eeskätt 
abikõlblikkuse kriteeriumite, kaasrahastamise määrade ning juhtimis- ja finantsnormide osas. 
Lisa IV osas esitatakse uus võimalikku koostoimet tekitavate projektide loetelu. 

Raportöörid on arvamusel, et Euroopa Ühendamise Rahastu võib läbipaistva, koostoimiva, 
lihtsustatud, koondatud ja konkreetsete tingimustega seotud juhtimise abil saavutada Euroopa 
rahastamise maksimaalse tõhususe liidu suurte poliitiliste prioriteetide elluviimiseks 
transpordi-, energia- ja telekommunikatsioonivaldkonnas. 

Tehtud ettepanekutega ei ole niivõrd soovitud lisada uusi osi, pigem on eesmärk muuta 
ettepanek selgemaks, sest raportöörid on seisukohal, et Euroopa Ühendamise Rahastu peab 
olema kompaktne.

Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatelt läbirääkimistelt ootavad raportöörid 
eelkõige seda, et rahastule eraldatakse piisavalt eelarvevahendeid ja tegevusressursse. 
Vahendite vähendamine muudaks kogu määruse mõttetuks ja seaks tõsiselt ohtu liidu 
majanduskasvu ja konkurentsipoliitika.


