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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni uus ettepanek sisaldab rohkelt uuendusi, mis on põhjustanud nii Euroopa 
Nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis mitte ainult mõne fraktsiooni, vaid ka fraktsiooni 
liikmete vahel tõsist vaidlust. Panused pole väiksed: see ei tähenda muud kui pidevalt 
laieneva ühenduse ühtekuuluvusele ning huvide ühtsusele tuginevate eri liikmesriikide, 
piirkondade ja rahvaste vaheliste vastastikusest sõltuvusest tulenevate pingete maandamist. 
Huvide ühtsus on võrdõiguslikkust tagamata mõeldamatu, eriti tööhõive ning 
sotsiaalvaldkonna seisukohast lähtuvalt, seetõttu peab ebavõrdsust, mis on tingitud 
ajaloolistest, majanduslikest ja ühiskondlikest erinevustest, käsitlema veel õiglasemalt ja 
jätkusuutlikumalt ning see peab olema esmane eesmärk sellel uuel sajandil, mil Euroopa 
majandus on arenenud väga suurel määral, ent puudub veel viimistletud ja harmooniline 
huvide ühtsus.

Vaatamata silmapaistvale varasemale integratsiooni edule tegeleb Euroopa praegu paljude 
erinevate kriisidega. Korraga on tõstatatud institutsioonilised, rahalised, majanduslikud, 
ühiskondlikud, demograafilised, energiapoliitilised ning transpordi ja logistika küsimused. 
Need küsimused on ühtlasi ka võimalused, juhul kui need põhinevad asjakohasel ehk 
jätkusuutlikul tasakaalul ning pideval ja ettearvataval muutusel. Seetõttu peab igat 
radikaalsemat muudatust käsitlema ettevaatlikult ja ettenägelikult, arvestades eeskätt 
tegutsevaid täidesaatvaid asutusi.

Õigusakti praegune ettepanek põhineb kunagiste asutajariikide vahel kujunenud solidaarsusel 
ning rohkem kui pool sajandit kestnud rahu ning arengu märki kandval kujutelmal, millele 
andis alust üha tugevnev ettekujutus ühiskondlikust huvide ühtsusest ja ühtekuuluvusest. See 
on viinud mõtteviisini, mis on möödunud aastakümnetel olnud pidevalt laienevas liidus uute 
liikmesriikide jaoks ühinemise kõige tähtsam ja samas ka paeluvaim põhjus. Nimelt on 
tänaseni taganud ühise turu ja ühismeetmete tugevuse osalist jagamist kindlustav süsteem, mis 
põhineb teatud määral huvide ühtsusel.

Võttes arvesse liikmesriikide eripära ja elanikkonda, peab Euroopa huvide ühtsus hõlmama 
kõiki võrdselt, eriti veel nii, et vastu võetav õigusakt ei oleks ühtlasi teatud liikmesriikide 
suhtes vastuvõetamatult ebasoodne. See pole kerge ülesanne. Samas ei või see vabastada 
ühiskassa majandamist puudutava korra tugevdamisest, just vastupidi: Euroopa 
maksumaksjate raha ei või kasutada hoolimatult ja vastutustundetult.

Karmus ei saa olla omaette eesmärk ka liikmesriikide suhtes, kes vastutavad täideviimise eest, 
millega kaasnevad üha raskemini teostatavad halduskohustused, mille tõttu vähenevad 
õigused. Nii õigused kui ka kohustused ehk vastutus peavad olema tasakaalus õiguste ja 
ootustega ning nende jagamise proportsionaalsusega asutuste vahel. Raporti esitaja selge 
seisukoht on, et Euroopa Komisjoni vaatevinklist ei või üha rohkem õiguspädevust põhjustada 
samavõrra vähem vastutust. Riikide haldus-, piirkondlike või kohalike täidesaatvate organite 
ülesandeid või liikmesriigi pädevust võib muuta ainult proportsionaalselt ja põhjendatult, 
vastavate arvutuste ja erialaste argumentidega.

Õigusakti eesmärk saab olla vaid see, et Euroopa kodanike huvide ühtsusele ja 
ühtekuuluvusele mõeldud iga sent satuks õigesse kohta, ja mitte see, et lõpptulemusena, 
suurema laienemise möödudes ja üha tugevama ühise ja integreerituma turu 
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stabiliseerumisega satuks vähem vahendeid sinna, kuhu vaja.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Struktuurifondid peaksid alates 
nende loomisest kuni tegevuse 
lõpetamiseni alati arvestama 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” (SBA) prioriteetide ja põhimõtetega 
ning eriti põhimõttega „Kõigepealt mõtle 
väikestele”.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama
kooskõlas oma riikliku 
reformiprogrammiga partnerluse pädeva 
piirkondliku, kohaliku, linna- ja muude 
avaliku võimu esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide, soolise
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega, sotsiaalset 
kaasatust edendavate valitsusväliste 
organisatsioonidega ja kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkondades 
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erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte,
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

tegutsevate organisatsioonidega. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata rühmadele, 
mida programmid võivad puudutada ning 
mille liikmetel võib olla raskusi nende 
mõjutamisega. Koostöö partneritega 
peaks järgima häid tavasid. Iga 
liikmesriik peaks tagama tehnilise abi 
piisava taseme, et edendada partnerite 
kaasatust ja osalemist 
kavandamisprotsessi kõigis etappides. 
Sellise partnerluse eesmärk on järgida 
mitmetasandilise juhtimise põhimõtet, 
tagada kavandatavate sekkumiste heakskiit 
sidusrühmade hulgas ja lähtuda vastavate 
osaliste kogemustest ja erialateadmistest.
Seetõttu peaksid partnerid esindama 
erinevaid territoriaalseid tasandeid ja 
kajastama liikmesriikide institutsioonilist 
struktuuri. Partnerid peaksid valima ja 
määrama liikmed, kes hakkavad neid 
järelevalvekomitees esindama. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et partnerid 
osaleksid järjepidevalt partnerluslepingute 
ja programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ning võidelda diskrimineerimisega soo, 
rassi või rahvuse, religiooni või usu, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, arvestades sealjuures 
Euroopa Liidu lepingu artikliga 2 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 8 ja 10 ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassi või rahvuse, 
religiooni või usu, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel ja tagada 
juurdepääs puuetega inimestele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Asjaomaste projektide 
rakendamise puhul on oluline, et 
kõnealusest konventsioonist tulenevaid 
kohustusi, mis puudutavad muuhulgas 
haridust, tööhõivet ja juurdepääsu, 
võetakse arvesse kõigi projektide puhul, 
mida toetatakse ÜSRi fondidest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Iga ÜSRi fondi täpne reguleerimisala 
tuleks sätestada fondi erimääruses.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku,
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 

(14) Tuleks määratleda ühine 
strateegiline raamistik, et edendada liidu 
harmoonilist, tasakaalustatud ja 
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fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

jätkusuutlikku arengut ja näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil Ühine strateegiline raamistik peaks 
hõlbustama liidu sekkumiste valdkondlikku 
ja territoriaalset koordineerimist ÜSRi 
fondide vahel ning samuti teiste 
asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel. Komisjonile 
tuleks anda volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakt, et täiendada ühist 
strateegilist raamistikku rea 
põhimeetmetega, mille kaudu muudetakse 
liidu eesmärgid soovitusteks ÜRS fondide 
jaoks. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peab iga liikmesriik oma riikliku 
reformiprogrammiga kooskõlas
valmistama koostöös oma partnerite (eriti 
käesolevas määruses nimetatud 
partnerite) ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks
valima ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid ja asetama nad
siseriiklikusse konteksti ja kehtestama 
vankumatu kohustuse saavutada liidu 
eesmärgid ÜSRi fondide programmitöö 
kaudu ning kehtestama sätted selleks, et 
tagada fondidele juurdepääs eriti 
VKEdele ja mikroettevõtjatele, ning 
kindlustada ÜSRi fondide tõhus ja 
tulemuslik rakendamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused ja nende täitmise 
kriteeriumid, tagamaks, et liidu toetuse 
tulemuslikuks kasutamiseks oleksid olemas 
vajalikud raamtingimused. Sellised 
eeltingimused peaksid olema kohalduva 
investeerimise korral asjakohased ÜSRi 
fondide toetuse tõhususe seisukohast. 
Seda, kas need eeltingimused on täidetud, 
peaks hindama komisjon 
partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames, võttes arvesse 
varasemaid kogemusi. Juhtudel, kui
liikmesriik ei täida vaatamata komisjoni 
soovitustele olulisel määral eeltingimusi, 
peab komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed. Maksete 
peatamise otsustamisel peab komisjon 
arvesse võtma sellise maksete peatamise 
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid. 
Peatamine tuleks tühistada ja vahendid 
uuesti kättesaadavaks teha niipea, kui 
liikmesriik võtab vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019,

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Tulemusraamistik peaks hõlmama 
kaugeleulatuvaid, kuid realistlikke sihte ja 
vahe-eesmärke, ning selles tuleks 
täielikult arvesse võtta konkreetseid 
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kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

tingimusi ja liikmesriigi ette nähtud 
sekkumiste olemust. Komisjon peaks 
koostöös liikmesriikidega kaks korda 
programmiperioodi jooksul, liikmesriigi ja 
komisjoni vahel kokku lepitud aastatel
tegema tulemuslikkuse analüüsi. Komisjon 
peaks andma liikmesriigile vajalikku 
tehnilist abi, kui ta ei saavuta püstitatud 
eesmärke. Kui vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed. Komisjon peaks maksete 
peatamise puhul võtma arvesse 
igasuguseid majanduslikus ja sotsiaalses 
olukorras toimunud muutusi, mis võivad 
mõjutada vahe-eesmärkide või sihtide 
saavutamist ning maksete peatamise 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju.
Peatamine tuleks tühistada ja vahendid 
uuesti kättesaadavaks teha niipea, kui 
liikmesriik võtab vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme, võttes 
arvesse oma riiklikku reformiprogrammi.
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protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist. 
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi. 
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Potentsiaali paremaks 
kasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja edendada kogukondade 
juhitavat kohalikku arengut, kehtestades 
selleks kõigi ÜSRi fondide jaoks ühised 
eeskirjad ja tiheda koostöö. Kohalike 
arengustrateegiate rakendamise eest 
peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve. Tunnustada tuleks 
olemasolevaid LEADER-rühmi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kasulik oleks täpsustada, mis tüüpi 
meetmeid võib ÜSRi fondide toetusel võtta 
komisjoni ja liikmesriikide algatusel 
tehnilise abina.

(36) Kasulik oleks täpsustada, mis tüüpi 
meetmeid võib ÜSRi fondide toetusel võtta 
komisjoni ja liikmesriikide algatusel 
tehnilise abina. Liikmesriik peaks tagama, 
et piisav tehniline abi on eraldatud 
käesolevas määruses nimetatud 
partneritele, sealhulgas temaatilistele 
katusorganisatsioonidele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele, 
kirikutele, sotsiaal-majanduslikele 
partneritele ning kohalikke, munitsipaal-
ja piirkondlikke asutusi esindavatele 
võrgustikele ja ühendustele, et hõlbustada 
nende osalemist kogu programmitöö 
protsessis.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
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toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest
ning et see tingib ka igas riigis 
struktuurifondidest ESFile eraldatava 
miinimumprotsendi vastava vähendamise.

toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kui linna arengu või
territoriaalarengu strateegia nõuab 
integreeritud lähenemisviisi, sest see 
hõlmab ühe või mitme rakenduskava enam 
kui ühe prioriteetse suuna investeeringuid, 
tuleks fondidelt toetust saavad meetmed 
ellu viia integreeritud territoriaalse 
investeeringuna ühe rakenduskava raames.

(65) Kui linna arengu või maaelu arengu
strateegia nõuab integreeritud 
lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 
mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, tuleks 
fondidelt toetust saavad meetmed ellu viia 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
ühe rakenduskava raames.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel. Et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel, aga eelkõige 
komisjonil. Tänapäeva tehnoloogia abil 
on võimalik riigipõhised rahavood ja 
fondide kasutamise abil saavutatud 
tulemused näitlikul kujul avaldada ühel 
tsentraalsel veebilehel. Et tagada laiema 
üldsuse tõhusam teavitamine ja tugevam 
koostoime komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Et tagada laialdane laiem infolevik 
fondide saavutuste kohta ja liidu rolli kohta 
neis ning informeerida potentsiaalseid 
toetusesaajaid rahastamisvõimalustest, 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
üksikasjalikud reeglid info- ja 
kommunikatsioonimeetmete kohta ning 
nende meetmete tehnilised omadused.

(71) Et tagada laialdane infolevik fondide 
saavutuste kohta ja liidu rolli kohta neis 
ning informeerida potentsiaalseid 
toetusesaajaid rahastamisvõimalustest
eelkõige erinevaid sidusrühmi esindavate 
organisatsioonide kaudu, tuleks 
käesolevas määruses sätestada 
üksikasjalikud reeglid info- ja 
kommunikatsioonimeetmete kohta ning 
nende meetmete tehnilised omadused.

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Et kaitsta liidu finantshuve ja pakkuda 
võimalust tagada programmide tulemuslik 
rakendamine, peaksid olemas olema 
meetmed, mis võimaldavad komisjonil 
maksed prioriteetse suuna või 
rakenduskava tasandil peatada.

(85) Et kaitsta liidu finantshuve ja pakkuda 
võimalust tagada programmide tulemuslik 
rakendamine, peaksid olemas olema 
meetmed, mis võimaldavad komisjonil 
maksed prioriteetse suuna või 
rakenduskava tasandil peatada. Maksete 
peatamise otsustamisel peab komisjon 
arvesse võtma maksete peatamise 
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid 
asjaomases piirkonnas.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses
käitumisjuhistega, mis käsitlevad 
eesmärke ja kriteeriume partnerluse 
rakendamise toetamiseks, ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisega,
tulemusreservi jaotamise lisaeeskirjadega,
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses ühise 
strateegilise raamistiku täiendamisega, 
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku soovitusliku
määratlusega, rahastamisvahendite 
üksikasjalike eeskirjadega (eelhindamine, 
toetuste kombineerimine, kulude 
abikõlblikkus, meetmete liigid, mida ei 
toetata), eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
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kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

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

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu kokku lepitud
partnerluslepingute heakskiitmise otsused 
ning kohustusest vabastamise korral 
programmide kehtestamise otsuste 
muutmise otsused; fondide puhul aga peaks 
tal olema volitus võtta vastu otsused, milles 
määratakse kindlaks „majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute” eesmärgile 
vastavad piirkonnad ja liikmesriigid, 
sätestatakse liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
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piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2) „ühine strateegiline raamistik” –
dokument, mis annab programmitöö 
protsessile strateegilisi suuniseid 
liikmesriikide ja piirkondade tasandil, 
hõlbustades valdkondlikku ja 
territoriaalset koordineerimist ÜRS 
fondide raames toimuva liidu sekkumise 
ning liidu muu asjakohase poliitika ja 
vahenditega, ning kehtestades
mehhanismid ÜSRi fondide programmitöö 
ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks 
liikmesriikide ja liidu majandus- ja 
tööhõivepoliitikaga, et saavutada 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 
jätkusuutlik areng. Komisjonil on 
vastavalt artiklile 142 õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte ÜRSi täienduse 
kohta, et muuta liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu alased 
eesmärgid ja sihid ÜRS fondide 
põhimeetmeteks ning selleks luua iga 
temaatilise eesmärgi jaoks põhimeetmed, 
millega iga ÜRS fond arvestab kui 
soovitustega kooskõlas investeeringute 
prioriteetidega, vastavalt piirkondade 
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erinevatele vajadustele, väljakutsetele ja 
võimalustele ning piirkondliku säästva 
arengu jaoks vajaliku paindlikkusega, 
ning soovitab ÜRS fondide raames 
tehtava koostöö jaoks prioriteete;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, millesse 
kaasatakse partnerid ning mis on 
kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
põhimõttega vastavalt artiklile 5, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „riigiabi” – abi vastavalt aluslepingu 
artikli 107 lõikele 1, mille puhul käesoleva 
määruse kohaldamisel loetakse, et see 
sisaldab ka vähese tähtsusega abi 
tähenduses, mis on sätestatud komisjoni 
15. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) 
nr 1998/2006, milles käsitletakse 
aluslepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist 
vähese tähtsusega abi suhtes, komisjoni 20. 
detsembri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 
1535/2007, milles käsitletakse EÜ 
aluslepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist 
vähese tähtsusega abi suhtes 
põllumajandustoodete tootmise sektoris, 

10) „riigiabi” – abi vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikele 
1, mille puhul käesoleva määruse 
kohaldamisel loetakse, et see sisaldab ka 
vähese tähtsusega abi tähenduses, mis on 
sätestatud komisjoni 15. detsembri 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 1998/2006, milles 
käsitletakse aluslepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, 
komisjoni 20. detsembri 2007. aasta 
määruses (EÜ) nr 1535/2007, milles 
käsitletakse EÜ aluslepingu artiklite 87 ja 
88 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes põllumajandustoodete tootmise 
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ning komisjoni 24. juuli 2007. aasta 
määruses (EÜ) nr 875/2007, milles 
käsitletakse EÜ aluslepingu artiklite 87 ja 
88 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes kalandussektoris ja millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1860/2004;

sektoris, ning komisjoni 24. juuli 2007. 
aasta määruses (EÜ) nr 875/2007, milles 
käsitletakse EÜ aluslepingu artiklite 87 ja 
88 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes kalandussektoris ja millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1860/2004, 
komisjoni 25. aprilli 2012. aasta määruses 
(EÜ) nr 360/2012, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
107 ja 108 kohaldamist üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
osutavatele ettevõtjatele antava vähese 
tähtsusega abi suhtes1, ning riigiabi, mida 
antakse üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid osutavatele ettevõtjatele 
komisjoni 20. detsembri 2011. aasta 
otsuse 2012/21/EL tähenduses, mis 
käsitleb Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 106 lõike 2 kohaldamist üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste 
eest makstava hüvitisena antava riigiabi 
suhtes2.

_______________
1 ELT L 114, 26.4.2012, lk 8.
2 ELT L 7, 11.1.2012, lk 3.

Selgitus

Kuna üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine on üks riigiabi vorme, tuleks see 
kaasata riigiabi määratlusse.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 

18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga, nagu see on 
sätestatud artiklis 5, ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 
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kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, võttes arvesse 
oma riiklikku reformiprogrammi, 
tunnustades samal ajal oma piirkondade 
erinevaid vajadusi ja tagades 
jätkusuutliku piirkondliku arengu jaoks 
vajaliku piisava paindlikkuse, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a) „eeltingimus” – konkreetselt ja 
täpselt eelnevalt kindlaks määratud 
otsustav tegur, mis on vajalik eeltingimus 
mis tahes ÜSRi fondist rahastatava 
investeeringu konkreetse sisu tõhusaks ja 
mõjusaks rakendamiseks ning millel on 
investeeringuga tegelik seos ja otsene 
mõju sellele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et vastavalt 
riiklike reformiprogrammidega viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
9, asjakohaseid koondsuuniseid,
asjakohaseid riiki käsitlevaid soovitusi
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4 alusel. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
121 lõike 2 kohaselt ning vastavaid 
nõukogu soovitusi, mis on vastu võetud
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
148 lõike 4 alusel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu poliitika ja prioriteetidega ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu asjakohase poliitika ja 
prioriteetidega, muuhulgas 
horisontaalsete eesmärkidega, ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ÜSRi fondide toetuse rakendamise ja 
kasutamise kord, eeskätt ÜSRi fondide 
rakendamiseks vajalikud finants- ja 
haldusressursid, mis on seotud aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, peavad 
olema proportsionaalsed eraldatud 
toetusega.

5. ÜSRi fondide toetuse rakendamise ja 
kasutamise kord, eeskätt ÜSRi fondide 
rakendamiseks vajalikud finants- ja 
haldusressursid, mis on seotud aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, peavad 
olema proportsionaalsed eraldatud 
toetusega ja toetuse saajate suurusega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tulemuslikkuse, 
eeskätt järelevalve, aruandluse ja 

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tulemuslikkuse, 
eeskätt järelevalve, aruandluse ja 
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hindamise abil. hindamise abil, teavitades võimalikke 
toetusesaajaid rahastamisvõimalustest 
ning andes avalikult teada 
ühtekuuluvuspoliitika rollist ja 
saavutustest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon ja liikmesriigid täidavad oma 
vastavat ÜSRi fondidega seonduvat rolli 
eesmärgiga vähendada toetusesaajate 
halduskoormust.

10. Komisjon ja liikmesriigid täidavad oma 
vastavat ÜSRi fondidega seonduvat rolli 
eesmärgiga vähendada toetusesaajate ning 
erinevatel haldustasemetel 
korraldusasutustena toimivate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ja 
haldusorganite halduskoormust.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad 
liikmesriigid ja piirkondlikud 
ametiasutused partnerlussuhte järgmiste 
partneritega:

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 

a) muud pädevad avalik-õiguslikud 
asutused;
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asutused;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid, muu 
hulgas sotsiaalset kaasatust edendavad 
mittetulundusühendused, kultuuri, 
hariduse ja noorsoopoliitika valdkonnas 
tegutsevad organisatsioonid ning soolise
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad
organisatsioonid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik kaasab partnerlusse need 
institutsioonid, organisatsioonid ja 
rühmad, kes võiksid programmide 
rakendamisele mõju avaldada või keda 
see võiks mõjutada. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata rühmadele, eelkõige 
kaitsetutele ja tõrjutud rühmadele, keda 
programmid võivad mõjutada ja kellel 
endal võib olla keeruline programme 
mõjutada.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise
meetodi ja lõikes 1 osutatud 
partnerluslepinguga kaasavad 
liikmesriigid partnerid, kes esindavad 
liikmesriike erinevatel territoriaalsetel 
tasanditel kooskõlas liikmesriikide 
institutsioonilise struktuuriga, õigeaegselt 
ja järjepidevalt partnerluslepingute ja 
eduaruannete ettevalmistuse igasse etappi
ning programmide ettevalmistuse, 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
igasse etappi. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 142, et sätestada Euroopa 
käitumisjuhend, millega kehtestatakse 
eesmärgid ja kriteeriumid partnerluse 
elluviimise toetamiseks ning teabe, 
kogemuste, tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 142, et pärast Euroopa 
majanduslike ja sotsiaalsete partnerite 
ning Euroopa partnerorganisatsioonidega 
konsulteerimist sätestada Euroopa 
käitumisjuhend, millega kehtestatakse 
eesmärgid ja kriteeriumid partnerluse 
elluviimise toetamiseks ning teabe, 
kogemuste, tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ÜSRi fondide rakendamisel toetavad 
pädevad asutused artikli 5 lõike 1 punktis 
c määratletud partnerite piisavat osalust 
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ja juurdepääsu rahalistele vahenditele, 
eelkõige vaesuse vastu võitlemise ja 
sotsiaalse kaasatuse, soolise 
võrdõiguslikkuse ning võrdsete võimaluste 
valdkondades. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse
edendamine ja mittediskrimineerimine

Võrdsete võimaluste edendamine ja
mittediskrimineerimine

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse ning 
sooküsimuste järjekindla lõimimise ÜSRi 
fondide ettevalmistuse, kavandamise ja 
rakendamise, järelevalve ja hindamise 
kõikidesse etappidesse õigeaegselt ja 
järjepidevalt meetodite abil, mis hindavad 
soolise võrdõiguslikkuse arvestamist 
eelarve koostamisel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et edendada võrdseid 
võimalusi, hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi või 
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puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

rahvuse, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal ja kindlustada, et ei suurendata 
eraldatust, pöörates erilist tähelepanu 
neile, keda võidakse diskrimineerida 
mitmel põhjusel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Puuetega inimeste ligipääs

Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
järelevalve puuetega inimeste ligipääsu 
üle programmide ettevalmistuse ja 
rakendamise kõikidel etappidel.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning põllumajandussektori
(EAFRD puhul) ja kalandus- ja 
vesiviljelussektori (EMKFi puhul) 
konkurentsivõime suurendamine;

3) Väikeste, keskmise suurusega ja 
mikroettevõtete ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate poolt juhitud ettevõtete ja
põllumajandussektori (EAFRD puhul) ja 
kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi 
puhul) konkurentsivõime suurendamine;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

6) keskkonnakaitse ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine ja energia- ja
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ressursitõhususe edendamine;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

8) jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu vabatahtliku
liikuvuse toetamine;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

10) investeerimine haridusse, koolitusse, 
kaasa arvatud kutsekoolitusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) investeerimine piiratud liikuvusega 
inimeste, muuhulgas eakate ja puudega 
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inimeste juurdepääsu suurendamisse;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine ning 
sidusrühmade suutlikkuse parandamise 
edendamine.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut,
muudab ühine strateegiline raamistik liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide eesmärgid ja 
sihid ÜSRi fondide kesksetes meetmeteks.

Et edendada liidu harmoonilist, 
tasakaalustatud ja säästvat arengut,
nähakse ühises strateegilises raamistikus 
ette – nagu sätestatud -I lisas –
strateegiline suund programmitöö 
protsessile liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil ja ÜRS fondide panus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
eesmärkide ja sihtide saavutamisse, 
arvestades piirkondade erinevaid 
vajadusi, väljakutseid ja jätkusuutliku 
regionaalarengu jaoks vajalikku 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu
Ühine strateegiline raamistik määrab: Koostöös Euroopa majandus- ja 
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sotsiaalpartneritega määrab ühine 
strateegiline raamistik:

(a) iga temaatilise eesmärgi osas igast 
ÜSRi fondist toetust saavad põhimeetmed;
(b) linnade, maapiirkondade ja 
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
aluslepingu artiklites 174 ja 349 osutatud 
iseloomulike joontega alad, millega tuleb 
tegeleda ÜSRi fondide abil;
(c) horisontaalsed põhimõtted ja 
poliitikaeesmärgid ÜSRi fondide 
rakendamiseks;

c) horisontaalsed põhimõtted ja 
poliitikaeesmärgid ÜSRi fondide 
rakendamiseks;

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi 
koostöö tegevuste prioriteedid, võttes 
arvesse makropiirkondlikke ja mere 
vesikonna strateegiaid;
(e) ÜSRi fondide vahelised 
koordinatsioonimeetmed ning muud 
asjakohased liidu poliitikasuunad ja 
vahendid, sealhulgas 
väliskoostöövahendid;

e) ÜSRi fondide vahelised 
koordinatsioonimeetmed ning muud 
asjakohased liidu poliitikasuunad ja 
vahendid, sealhulgas 
väliskoostöövahendid;

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

f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus liidu muude 
poliitikavaldkondadega ja, kooskõlas 
riikliku reformiprogrammiga, Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
kohaselt konkreetse riigi kohta antud
asjakohaste soovitustega ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõike 4 
kohaselt vastu võetud asjakohaste
nõukogu soovitustega.

Komisjon on volitatud võtma vastu 
artikli 142 kohase delegeeritud õigusakti 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, et täiendada 
ühist strateegilist raamistikku järgnevaga:
a) soovitused iga temaatilise eesmärgi 
osas igast ÜSRi fondist toetust saavate 
põhimeetmete kohta;
b) linnade, maapiirkondade ja
rannikualade ning kalastuspiirkondade 
territoriaalsed põhiprobleemid, samuti 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 174 ja 349 osutatud iseloomulike 
joontega alad, millega tuleb tegeleda 
ÜSRi fondide abil;
c) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid liikmesriikide prioriteetide 
kohaselt.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastuvõtmine ja läbivaatamine välja jäetud
Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 alusel vastu delegeeritud akte ühise 
strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.
Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.
Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik valmistab ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

1. Iga liikmesriik valmistab koos 
piirkondlike ametiasutustega ette 
partnerluslepingu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu koostöös artiklis 5 
osutatud partneritega. Partnerlusleping 
valmistatakse ette, pidades dialoogi 
komisjoniga.

2. Liikmesriigid ja piirkondlikud 
ametiasutused koostavad partnerluslepingu 
koostöös artiklis 5 nimetatud partneritega.
Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kolme kuu
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

4. Iga liikmesriik edastab oma 
partnerluslepingu komisjonile kuue kuu
jooksul alates ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks
ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud

i) erinevuste ja jätkusuutliku arengu 
vajaduste analüüs lähtuvalt temaatilistest 
eesmärkidest, käesoleva määruse artiklites 
6, 7, 7 a ja 8 sätestatud horisontaalsetest 
põhimõtetest ja soovituslikest meetmetest, 
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aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel;

mis on määratud kindlaks ÜSRis, võttes 
arvesse eesmärke, mis on sätestatud
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud asjakohastes soovitustes ning 
vastavates nõukogu soovitustes, mis on 
vastu võetud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 148 lõike 4 ja liikmesriigi 
riikliku reformiprogrammi alusel;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) programmide eelhindamise
kokkuvõtlik analüüs, milles põhjendatakse 
temaatiliste eesmärkide valikut ja ÜSRi 
fondide eraldisi;

ii) programmide kokkuvõtlik analüüs, 
milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut, ÜSRi fondide eraldisi
ja esitatakse iga ÜSRi fondi oodatavate 
tulemuste kokkuvõte;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) iga temaatilise eesmärgi peamiste 
eeldatavate tulemuste kokkuvõte ÜSRi iga 
fondi kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku-
ja kalastuspiirkondade ja teatud 
piirkondlike erijoontega alade 

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade piirkondlikuks 
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piirkondlikuks arendamiseks kasutamise 
integreeritud lähenemisviisi tagamise kord, 
eeskätt artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine;
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade loetelu;

arendamiseks kasutamise integreeritud 
lähenemisviisi tagamise kord, eeskätt
artiklite 28, 29 ja 99 rakendamine,
vajaduse korral lisatakse ERFi määruse
artiklis 8 osutatud linnaarengu platvormis 
osalevate linnade soovituslik loetelu;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõige suurema
diskrimineerimis- või tõrjutusriskiga
sihtrühmade spetsiifiliste vajadustega 
tegelemiseks, pöörates vajaduse korral eriti 
suurt tähelepanu marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele;

c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või suure diskrimineerimis-
või vaesusriski või sotsiaalse tõrjutuse 
riskiga sihtrühmade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates 
vajaduse korral eriti suurt tähelepanu
puuetega inimestele ja marginaliseerunud 
kogukondadele, sealhulgas soovituslikud 
rahalised eraldised ÜSRi fondidele, 
eesmärgiga aidata kaasa riiklike vaesuse 
vastu võitlemise strateegiate 
rakendamisele;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) viisi, kuidas ÜSRi fondid aitavad ellu 
viia riiklikes reformikavades 
üksikasjalikult kirjeldatud integreeritud 
riiklikke vaesusevastaseid strateegiaid, 
mis edendavad kõigi vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutusega kokkupuutuvate või nende 
riskiga rühmade kaasamist riiklike 
sotsiaalaruannete kaasabil;
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) integreeritud lähenemisviis 
tööpuudusest kõige rohkem kahjustatud 
geograafiliste piirkondade spetsiifiliste 
vajadustega tegelemiseks, pöörates erilist 
tähelepanu noorte tööpuudusele, teatades, 
milliseid meetmeid võetakse tööpuuduse 
vähendamiseks igas fondide strateegias, 
ning samuti, millised rahasummad selleks 
eraldatakse;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) eeltingimuste täitmise hindamise 
kokkuvõte ning riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil võetavate meetmete kokkuvõte ja 
nende rakendamise ajakava, juhul kui 
eeltingimused ei ole täidetud;

ii) asjaomaste eeltingimuste täitmise 
hindamise kokkuvõte ning riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil võetavate meetmete 
kokkuvõte ja nende rakendamise ajakava, 
kui eeltingimused ei ole täidetud;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja 
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

iv) meetmed mitmetasandilise juhtimise 
lähenemisviisi rakendamiseks ja artiklis 5 
nimetatud partnerite kaasamiseks ja nende
meetmete tõhusus, soovituslik nimekiri 
partneritest ja nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) partnerluse rakendamist takistavate 
õiguslike ja haldustõkete kindlaks 
tegemine riiklikus kontekstis ja nende 
tõkete kõrvaldamiseks kavandatavad 
meetmed;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) olemasolevate asjaomaste riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
partnerluste ja mitmetasandilise 
valitsemise struktuuride kindlakstegemine 
ning viisid, kuidas neid arvesse võtta;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja vajaduse korral
toetusesaajate haldussuutlikkust, ning selle 
eesmärgi saavutamiseks võetud meetmed;

i) hinnang selle kohta, kas on vaja 
tugevdada asutuste ja toetusesaajate ja 
artikli 5 lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud partnerite haldussuutlikkust, ning 
selle eesmärgi saavutamiseks võetud 
meetmed;
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab partnerluslepingut
heaks kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel, et kõik komisjoni tehtud
märkused on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Partnerlusleping ei jõustu enne 1. 
jaanuari 2014.

2. Komisjon võtab partnerluslepingu 
artikli 14 punkti a alapunktide iii–iv ja 
alapunktide vi–vii ning punkti d 
alapunktide i–iii kohaldamisalasse 
jäävaid osi heaks kiitva otsuse vastu 
rakendusaktidega hiljemalt neli kuud 
pärast seda, kui liikmesriik on 
partnerluslepingu esitanud, eeldusel et 
kõiki komisjoni tehtud märkusi on 
nõuetekohaselt arvesse võetud.
Partnerlusleping ei jõustu enne 1. jaanuari 
2014.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
prioriteetidega, mis aitavad lahendada 
probleeme, mis on esile tõstetud 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetse riigi kohta antud soovitustes 
ning vastavates nõukogu soovitustes, mis 
on vastu võetud aluslepingu artikli 148 
lõike 4 alusel, ning võttes arvesse riiklikke 
ja piirkondlikke vajadusi.

Liikmesriigid keskendavad 
fondispetsiifiliste eeskirjade kohaselt 
toetuse meetmetele, millega kaasneb 
suurim lisaväärtus seoses liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
prioriteetide juhteesmärkidega, mis 
aitavad lahendada probleeme, mis on esile 
tõstetud aluslepingu artikli 121 lõike 2 
alusel vastavalt riiklikule 
reformiprogrammile ja muudele 
strateegiatele antud konkreetse riigiga 
seotud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, ning 
võttes arvesse riiklikke, piirkondlikke ja
kohalikke vajadusi.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks ja 
vastavad kriteeriumid nende täitmiseks
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad, kas ÜSRi 
fondide toetuse tõhususe seisukohast 
asjakohased eeltingimused kohaldatava 
investeerimise korral on täidetud
kooskõlas valitsuse eri tasandite 
pädevuste jaotusega. Hindamine põhineb 
ühisel metoodikal ja sellesse kaasatakse 
artiklis 5 osutatud partnerid.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile tehtavad 
vahemaksed või osa vahemaksetest kuni 
eeltingimuste täitmiseks võetavate 
meetmete nõuetekohase rakendamiseni. 
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmed, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, annab
komisjonile alust maksed peatada.

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames.
Suutmatus viia programmis sätestatud 
tähtajaks lõpule meetmeid, mida on vaja 
eeltingimuste täitmiseks, võib anda
komisjonile alust maksed peatada. Maksete 
peatamise otsustamisel võtab komisjon 
arvesse maksete peatamise majanduslikke 
ja sotsiaalseid mõjusid. Suutmatus 
säilitada juba täidetud eeltingimusi 
programmi rakendamise ajal annab 
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samuti komisjonile alust maksed peatada. 
Peatamine tuleb tühistada ja vahendid 
uuesti kättesaadavaks teha niipea, kui 
liikmesriik võtab vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Toimides lõike 5 kohaselt, võtab 
komisjon täielikult arvesse liikmesriigi 
olukorda ja selle eelnevat kogemust seoses 
vastava eeltingimuse täitmisega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Tulemusreserv

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 
eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 2017. ja 
2019. aastal koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 
koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 
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võttes aluseks partnerluslepingus ja 
programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemusraamistiku 
kehtestamise meetod on sätestatud I lisas.

võttes aluseks partnerluslepingus ja 
programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemuslikkuse 
analüüs toimub kaks korda 
programmiperioodi jooksul. Liikmesriik 
ja komisjon lepivad kokku aastas, millal 
analüüs toimub. Tulemusraamistiku 
kehtestamise meetod on sätestatud I lisas.

Selgitus

Paindlikkuse tagamiseks peaksid liikmesriik ja komisjon tulemuslikkuse hindamise 
läbivaatamise üksikasjad vastastikku kokku leppima, võttes arvesse eri liikmesriikide 
olukorda.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Analüüsi käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide 2017. ja 2019. aastal
esitatud eduaruannetes toodud teabe ja 
hinnangute alusel.

2. Analüüsi käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide tulemuslikkuse hindamise 
aastatel esitatud eduaruannetes toodud 
teabe ja hinnangute alusel.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Analüüsis võetakse arvesse kõiki 
majanduslikus ja sotsiaalses olukorras 
toimunud muutusi, mis programmide 
vahe-eesmärkide saavutamist mõjutada 
võivad.

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Peale ülalmainitud analüüsi on 
vajalik pidev jälgimine, mida viib läbi 
komisjon ja mis toimib varajase 
hoiatamise süsteemina, et tuvastada 
programme, mis ei ole panustanud ÜSRi 
fondide eesmärkide saavutamisesse, et 
vältida maksete peatamist.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui 2017. aasta tulemuslikkuse 
hindamisel ilmneb, et programmi prioriteet 
ei ole täitnud oma 2016. aastaks määratud 
vahe-eesmärke, teeb komisjon asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi.

1. Kui tulemuslikkuse hindamise esimese
aasta tulemuslikkuse hindamisel ilmneb, et 
programmi prioriteet ei ole täitnud oma
tulemuslikkuse hindamise esimesele 
aastale eelnenud aastaks määratud vahe-
eesmärke, teeb komisjon asjaomasele 
liikmesriigile soovitusi.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. aasta tulemuslikkuse analüüsi põhjal 
võtab komisjon rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles määratakse iga ÜSRi fondi ja 
liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid. Liikmesriik teeb ettepaneku 
tulemusreservi eraldamise kohta 
kõnealuses komisjoni otsuses sätestatud 
programmidele ja prioriteetidele. 
Komisjon kiidab heaks asjaomaste 

2. Tulemuslikkuse hindamise teise aasta
lõpliku tulemuslikkusanalüüsi põhjal 
võtab komisjon rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles määratakse iga ÜSRi fondi ja 
liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid, võttes muu hulgas arvesse 
väliseid tingimusi ning muutusi ELi ja 
asjaomase liikmesriigi SKPs. Komisjon 
kiidab heaks asjaomaste programmide 
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programmide muudatused kooskõlas 
artikliga 26. Kui liikmesriik ei esita teavet 
kooskõlas artikli 46 lõigetega 2 ja 3, siis 
tulemusreservi vastavatele programmidele 
või prioriteetidele ei eraldata.

muudatused kooskõlas artikliga 26.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteet ei ole 
saavutanud rakenduskavas määratud vahe-
eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

3. Kui lõikes 2 nimetatud tulemuslikkuse 
hindamine toob esile tõendeid selle kohta, 
et prioriteet ei ole oluliselt saavutanud 
rakenduskavas määratud vahe-eesmärke, 
võib komisjon fondispetsiifilistes 
eeskirjades sätestatud korras ning 
komisjoni eelnevate märkuste kohaselt
peatada programmi kõik vahemaksed või 
osa vahemaksetest. Maksete peatamise 
otsustamisel võtab komisjon arvesse 
maksete peatamise majanduslikke ja 
sotsiaalseid mõjusid. Peatamine tuleb 
tühistada ja vahendid uuesti 
kättesaadavaks teha niipea, kui 
liikmesriik võtab vajalikud meetmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makromajanduslikud tingimused Abi tõsiste eelarveraskustega 
liikmesriikidele
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös 
partneritega.

2. Programme töötavad välja liikmesriigid 
või nende määratud asutused koostöös
artiklis 5 nimetatud partneritega. Iga 
liikmesriik koostab konsultatsioonide 
kava ning avaldab konsultatsioonide 
tulemused enne programmide lõplikku 
kinnitamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad programmid
samal ajal kui partnerluslepingudki, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse kuue
kuu jooksul pärast ühise strateegilise 
raamistiku heakskiitmist. Kõikidele 
programmidele lisatakse eelhindamised, 
nagu on sätestatud artiklis 48.

3. Liikmesriigid esitavad programmid
kolme kuu jooksul pärast 
partnerluslepingute esitamist, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö alla 
kuuluvad programmid, mis esitatakse
üheksa kuu jooksul pärast ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmist.
Kõikidele programmidele lisatakse 
eelhindamised, nagu on sätestatud artiklis 
48.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tungivalt soovitatakse kasutada mitut 
fondi (ERF, ESF, Ühtekuuluvusfond, 
EAFRD, EMKF) hõlmavaid programme. 
Komisjon võtab kõik meetmed selliste 
programmide ettevalmistuseks ja
rakendamiseks, arvestades fondide 
proportsionaalsuse põhimõtet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga prioriteedi juures sätestatakse näitajad, 
mille abil hinnatakse programmi 
rakendamisel tehtud edusamme eesmärkide 
saavutamisel ning mis on aluseks 
järelevalvele, hindamisele ja 
tulemuslikkuse analüüsile. Nende näitajate 
hulka kuuluvad:

Iga prioriteedi juures sätestatakse 
kooskõlas artiklites 7, 7 a ja 8 sätestatud 
horisontaalsete põhimõtetega liikmesriigi 
seniste saavutuste ja väljakutsete alusel 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad. 
Nende näitajate hulka kuuluvad:

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised kvalitatiivsed 
ja kvantitatiivsed näitajad ja võidakse ette 
näha ka konkreetset programmi 
puudutavad näitajad.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 
võtta arvesse artiklites 7 ja 8 sätestatud 
põhimõtteid.

Igas programmis, välja arvatud üksnes 
tehnilist abi hõlmavad programmid, on 
kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta, et 
võtta arvesse artiklites 7, 7 a ja 8 sätestatud 
põhimõtteid, ning liikmesriigi seniste 
saavutuste ja väljakutsete alusel vastavad 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud soovitustesse ning nõukogu 
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust, vastavaid eesmärke, 
näitajaid, sihte ja eelarvevahendite 
eraldamist.

1. Komisjon hindab programmide kooskõla 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega, nende tõhusat panust 
temaatilistesse eesmärkidesse ja iga ÜSRi 
fondi konkreetsetesse liidu prioriteetidesse, 
ühisesse strateegilisse raamistikku, 
partnerluslepingusse, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigi 
kohta antud asjakohastesse soovitustesse 
ning nõukogu asjakohastesse
soovitustesse, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 kohaselt, 
võttes arvesse eelhindamist. Hindamine 
käsitleb eeskätt programmi strateegia 
adekvaatsust, vastavaid eesmärke, 
näitajaid, sihte ja eelarvevahendite 
eraldamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb 
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia ning 
säästva arengu strateegia saavutamisele 
ning programmis määratletud konkreetsed 
eesmärgid, võttes arvesse ühist strateegilist 
raamistikku ja partnerluslepingut. Lisada 
tuleb läbivaadatud programm ja vajaduse 
korral läbivaadatud partnerlusleping.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programme muudetakse artiklis 24 
sätestatud nõuete ja eriti nende nõuete 
kohaselt, mis on seotud horisontaalsete 
põhimõtetega, sealhulgas partnerluse 
põhimõtte ja mitmetasandilise haldamise 
meetodiga. Ka programmide 
läbivaatamise taotluste aluseks on 
läbivaadatud programmid ja vajaduse 
korral läbivaadatud partnerlusleping.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes,
eeskätt suurprojektide, finantsvahendite 
ning avaliku ja erasektori partnerluste 

1. Liikmesriikide taotluse korral võib EIP 
osaleda partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ja toimingute 
ettevalmistamisega seotud tegevustes,
suure uuendusliku potentsiaaliga suurtes 
ja väikestes projektides, finantsvahendite 
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puhul. ning avaliku ja erasektori partnerluste 
puhul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke jooni, võrgustikke 
ja vajaduse korral koostööd hõlmates.

d) kavandatud kohalikke vajadusi ja 
potentsiaali arvesse võttes ning kohalikku 
konteksti uuenduslikke ja 
sotsiaalkultuurilisi jooni, võrgustikke ja 
vajaduse korral koostööd hõlmates.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja kohaliku arengu strateegiad.

3. Programmide korraldusasutuste poolt 
selleks otstarbeks moodustatud komisjon 
valib välja säästva kohaliku arengu 
strateegiad. Artiklis 5 osutatud partnerid 
on selles komisjonis esindatud. Eelkõige 
peavad olema tugevalt esindatud 
majandus- ja sotsiaalpartnerid. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) nõustamiskulud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste ja garantiitasude 
toetustega. Sel juhul tuleb pidada eraldi 
arvet iga rahastamisviisi üle.

Rahastamisvahendeid võib kombineerida 
toetuste, intressitoetuste, mikrokrediitide ja 
garantiitasude toetustega. Sel juhul tuleb 
pidada eraldi arvet iga rahastamisviisi üle.

Muudatusettepanek 97

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste, mikrokrediitide ja 
rahastamisvahendite kaudu antava 
kombineeritud toetuse kohta, kulutuste 
abikõlblikkuse täiendavate erieeskirjade 
kohta ning reeglite kohta, millega 
täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada linna arengut või linna 
taaselustamist ning kui maa või kinnisvara 
moodustab osa investeeringust. Sellised 
sissemaksed maa või kinnisvara näol on 
abikõlblikud, juhul kui artiklis 59

3. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu 
rahastamisvahendite puhul abikõlblike 
kulutuste hulka, välja arvatud juhul, kui 
sissemakseks on maa või kinnisvara seoses 
investeeringutega, mille eesmärk on 
toetada linna ja/või maaelu arengut, 
samuti linna ja/või maaelu taaselustamist 
ning kui maa või kinnisvara moodustab osa 
investeeringust. Sellised sissemaksed maa 
või kinnisvara näol on abikõlblikud, juhul 
kui artiklis 59 sätestatud tingimused on 
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sätestatud tingimused on täidetud. täidetud.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 10-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist.

Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed, et tagada ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditele antud toetusele 
lisanduvate kapitalivahendite ja kasumi 
ning muude sissetulekute või tulude 
kasutamine kooskõlas programmi 
eesmärkidega vähemalt 7-aastase perioodi 
jooksul pärast programmi lõpetamist. 
Sellest perioodist ülejäänud summa 
kantakse tagasi Euroopa Liidu eelarvesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande iga-aastase 
rakendusaruande lisana.

1. Korraldusasutus saadab komisjonile 
rahastamisvahendi alla kuuluvaid 
toiminguid hõlmava eriaruande iga-aastase 
rakendusaruande lisana, püüdes vältida 
kattuvust ja täiendavat halduskoormust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 

1. Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning artiklis 5 osutatud
partnerite esindajatest, ning erilist rõhku 
pannakse asjakohaste programmide 
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hääleõigus. ettevalmistamises osalevatele partneritele.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus. Liikmesriigid tagavad, et 
järelevalvekomisjon on sooliselt 
tasakaalustatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerid valivad ja määravad neid 
järelevalvekomisjonis esindavad liikmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvekomisjoni liikmete nimekiri 
tehakse avalikuks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eesistuja lähetanud üksusel on 
keskasutuse funktsioon, et toetada 
partnereid ülesannete täitmisel ja 
eesistujat koosolekute ettevalmistamisel, 
läbiviimisel ja tulemuste saavutamisel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt kaks korda aastas ning vaatab 
läbi programmi elluviimise ja edusammud 
selle eesmärkide saavutamisel ning 
artiklites 6, 7, 7 a ja 8 esitatud 
horisontaalsete põhimõtete järgimisel.
Seda tehes võtab ta arvesse 
finantsandmeid, üldisi ja programmi 
eriomaseid näitajaid, sealhulgas muutusi 
tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 
ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist

2. Järelevalvekomisjon uurib 
üksikasjalikult asjaolusid, mis mõjutavad 
programmi täitmist, sealhulgas 
tulemuslikkuse analüüsi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalvekomisjon võib anda 
korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja selle hindamise kohta. See 
teostab järelevalvet oma soovituste 
tulemusel võetud meetmete üle.

4. Järelevalvekomisjon võib anda 
korraldusasutusele soovitusi programmi 
täitmise ja selle hindamise kohta, et 
vähendada toetusesaajate halduskulusid.
See teostab järelevalvet oma soovituste 
tulemusel võetud meetmete üle.
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Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalvekomisjon kiidab heaks 
artiklis 44 osutatud igal aastal esitatavad 
aruanded programmide rakendamise 
kohta ja artiklis 46 osutatud 
eduaruanded.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed.

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel.
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed, haldusprotsessi 
lihtsustamine ja probleemid, mis võivad 
programmi täitmist mõjutada, ning võetud 
parandusmeetmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes kirjeldatakse ja 
hinnatakse lõikes 2 sätestatud teavet ning 
programmi eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme, sealhulgas ühise strateegilise 
raamistiku panust tulemusnäitajate 
muutustesse, kui tõendid on hinnangutest 
kättesaadavad. Samuti antakse hinnang 
selliste meetmete rakendamisele, millega 
võetakse arvesse artiklites 6, 7 ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

3. Tulemuslikkuse hindamise esimesel
aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 
lõikes 2 sätestatud teavet ning programmi 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme, sealhulgas ühise strateegilise 
raamistiku panust tulemusnäitajate 
muutustesse, kui tõendid on hinnangutest 
kättesaadavad. Samuti antakse hinnang 
selliste meetmete rakendamisele, millega 
võetakse arvesse artiklites 6, 7, 7 a ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega, vaesuse 
vähendamisega ning üldise ja noorte 
tööpuuduse määra vähendamisega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 2019. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja ÜSRi fondide lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 
lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabele ka 
teavet edusammude kohta programmi 
eesmärkide saavutamisel ning selle panuse 
kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse.

4. Tulemuslikkuse hindamise teisel aastal 
esitatavas iga-aastases rakendusaruandes ja
ÜRSi fondide lõplikus rakendusaruandes 
esitatakse ja hinnatakse lisaks lõigetes 2 ja 
3 sätestatud teabele ka teavet edusammude 
kohta programmi eesmärkide saavutamisel 
ning selle panuse kohta liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkidesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek võib 
hõlmata rohkem kui üht programmi. 2017. 
ja 2019. aasta läbivaatamiskoosolek
hõlmab liikmesriigi kõiki programme ja 
arvesse võetakse ka eduaruandeid, mille 
liikmesriik on nendel aastatel vastavalt 
artiklile 46 esitanud.

2. Iga-aastane läbivaatamiskoosolek võib 
hõlmata rohkem kui üht programmi.
Aastatel, mil toimub tulemuslikkuse 
hindamine, peab läbivaatamiskoosolek
hõlmama liikmesriigi kõiki programme ja 
arvesse võtma ka eduaruandeid, mille 
liikmesriik on nendel aastatel vastavalt 
artiklile 46 esitanud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik ja komisjon võivad leppida 
kokku, et korraldavad iga-aastase 
läbivaatamiskoosoleku ainult 2017. ja 
2019. aastal.

3. Liikmesriik ja komisjon võivad leppida 
kokku, et korraldavad iga-aastase 
läbivaatamiskoosoleku ainult
tulemuslikkuse hindamise aastatel.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud
põhjendatud, mõõdetavate, kvalitatiivsete 
ja kvantitatiivsete vahe-eesmärkidega, mis 
põhinevad liikmesriikide senistel 
saavutustel ja väljakutsetel, ning 
kliimamuutuste, vaesuse vähendamise 
ning üldise ja noorte tööpuuduse määra 
vähendamise eesmärgi raames kasutatud 
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toetusega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel.

h) artiklis 5 osutatud partnerite roll 
partnerluslepingu rakendamisel, sealhulgas 
osalevate partnerite nimekiri, nende 
kohustused ning nende arvamused 
programmi rakendamise ja partnerluse 
põhimõtte kohta, ning nende seisukohtade 
arvesse võtmise viis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamise suunas 
tehtud edusamme.

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia ja selle strateegia raames 
kehtestatud juhtalgatuste eesmärkide 
saavutamise suunas tehtud edusamme.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. 

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. 
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Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga33 ning 
vajaduse korral ka seoses SKP ja töötusega 
seotud eesmärkide saavutamisega.

Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga33 ning 
vajaduse korral ka seoses kliima-alaste 
eesmärkide, horisontaalsete näitajate, SKP 
ning töötusega ja kvaliteetsete 
töökohtadega seotud eesmärkide 
saavutamisega. Lisaks SKP-näitajale 
võivad liikmesriigid kasutada teisi 
sotsiaalseid ja keskkonna-alaseid 
näitajaid, et arusaamal üldise heaolu 
kohta hinnatavas piirkonnas või 
liikmesriigis oleks ka suurem sotsiaalne 
mõõde.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajaduse korral 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
andmed.

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused kvalitatiivseteks ja 
kvantitatiivseteks hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste kvalitatiivsete ja
kvantitatiivsete näitajatega ja vajaduse 
korral programmile eriomaste näitajatega 
seotud andmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke ja prioriteete ning võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

a) panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgi 
saavutamisse, arvestades valitud temaatilisi 
eesmärke, käesoleva määruse artiklites 6, 
7, 7 a ja 8 sätestatud horisontaalseid 
põhimõtteid ja prioriteete ning võttes 
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arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide vastavus ühisele 
strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

d) valitud temaatiliste eesmärkide, 
prioriteetide ja vastavate 
programmieesmärkide ning käesoleva 
määruse artiklites 6, 7, 7 a ja 8 sätestatud 
horisontaalsete põhimõtete vastavus 
ühisele strateegilisele raamistikule, 
partnerluslepingule ning aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustele ja nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) esitatud programmi näitajate 
asjakohasus ja selgus;

e) esitatud programmi- ja horisontaalsete
näitajate asjakohasus ja selgus;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus;

l) meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
diskrimineerimise ennetamiseks 
kavandatud meetmete piisavus vastavalt 
artiklis 7 esitatud põhimõtetele;
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Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) kavandatud meetmete asjakohasus 
puuetega inimeste ligipääsu tagamiseks;

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) säästva arengu edendamiseks 
kavandatud meetmete piisavus.

m) säästva arengu edendamiseks, 
sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse 
vähendamise eesmärkide saavutamiseks
kavandatud meetmete piisavus

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelhindamisi teevad komisjon või
liikmesriigid tihedas koostöös.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse 
vastavalt fondispetsiifilistes eeskirjades 
kehtestatud konkreetsetele nõuetele.
Järelhindamised viiakse lõpule 
31. detsembriks 2023.

Järelhindamisi viivad läbi komisjon ja
liikmesriigid tihedas koostöös.
Järelhindamistes vaadatakse läbi ÜSRi 
fondide tulemuslikkus ja tõhusus ning 
nende panus liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiasse ning 
selle strateegia raames kehtestatud 
juhtalgatuste eesmärkidesse vastavalt 
fondispetsiifilistes eeskirjades kehtestatud 
konkreetsetele nõuetele. Järelhindamised 
viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) abi fondidele juurdepääsul eelkõige 
VKEdele ja mikroettevõtjatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) meetmed, mis hõlmavad teabe 
levitamist, võrgustike tegevuse toetamist, 
teavitamistoiminguid, teadlikkuse 
suurendamist ja koostöö edendamist ning 
kogemuste vahetamist, eriti 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahel ja sealhulgas kolmandate riikidega.
Et tagada laiema üldsuse tõhusam 
teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud eelarvest panustada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide
propageerimise rahastamisse, kui need
prioriteedid on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) toetus artiklis 5 nimetatud 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkuse 
suurendamisele eelkõige seoses 
haavatavate rühmade esindajate 
kaasamisega, ning abi temaatilistele 
katusorganisatsioonidele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, sotsiaalpartneritele 



PE486.190v02-00 58/122 AD\908400ET.doc

ET

ning kohalikku, linna-. ja piirkondlikku 
võimu esindavatele ja liidu tasandil 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas 
tegutsevatele võrgustikele ja ühendustele, 
et luua võrgustikke riiklike ja piirkondlike 
partneritega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) abi, et toetada arvamuste vahetust ja 
koostööd artiklis 30 osutatud kohalike 
algatusrühmade olemasolevates ja uutes 
temaatilistes võrgustikes kohalike 
arengustrateegiate kavandamiseks ja 
rakendamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse 
liikmesriikide ametiasutuste ja 
toetusesaajate suutlikkust ÜSRi fondide 
haldamisel ja kasutamisel. Need meetmed 
võivad puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.

Liikmesriikide algatusel võidakse ÜSRi 
fondidest rahastada rakenduskavade 
ettevalmistus-, juhtimis-, järelevalve-, 
hindamis-, teavitamis-, kommunikatsiooni-
, võrgustike, kaebuste lahendamise ning 
kontrolli- ja auditimeetmeid. Liikmesriigid 
võivad ÜSRi fonde kasutada, toetamaks 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid, sealhulgas 
elektroonilisi andmevahetussüsteeme ja 
meetmeid, millega suurendatakse
täiendavalt liikmesriikide ametiasutuste, 
artiklis 5 osutatud partnerite (kelle hulgas 
on tugevalt esindatud sotsiaal- ja
majanduspartnerid) suutlikkust 
eesmärgiga soodustada arvamuste ja 
parimate tavade vahetust artiklis 30 
osutatud kohalike algatusrühmade vahel 
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riigi tasandil ning toetusesaajate 
suutlikkust ÜSRi fondide haldamisel ja 
kasutamisel. Need meetmed võivad 
puudutada eelnevaid ja järgnevaid 
programmitöö perioode.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik tagab, et tema 
rakenduskavades nähakse ette piisaval 
määral tehnilist abi artikli 5 lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud partneritele, 
et hõlbustada nende partnerite kaasatust 
ja osalemist partnerluslepingute 
ettevalmistamises ja rakendamises ning 
kavade ettevalmistamises, elluviimises, 
järelevalves ja hindamises.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik tagab kõikides 
rakenduskavades piisava tehnilise abi 
kättesaadavuse, et hõlbustada 
valitsusväliste organisatsioonide kaasatust 
ja osalemist fondide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kulude abikõlblikkus määratakse 1. Kulude abikõlblikkus määratakse 
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riiklike eeskirjadega, välja arvatud siis, kui 
käesolevas määruses või fondispetsiifilistes 
eeskirjades või käesoleva määruse või 
nende eeskirjade alusel on kehtestatud 
erieeskirjad.

riiklike eeskirjadega, välja arvatud
Euroopa piirkondliku koostöö projektide 
raames tehtud kulude puhul ja välja 
arvatud siis, kui käesolevas määruses või 
fondispetsiifilistes eeskirjades või 
käesoleva määruse või nende eeskirjade 
alusel on kehtestatud erieeskirjad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjon määrab Euroopa 
piirkondliku koostöö programmide 
kuludele eraldi toetuskava, et hõlbustada 
nende praktilist rakendamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagastatava abi korral hoitakse abi andnud 
asutusele või liikmesriigi muule pädevale 
asutusele tagasi makstud toetust eraldi 
kontol ja kasutatakse uuesti samal 
eesmärgil või kooskõlas programmi 
eesmärkidega.

Tagastatava abi korral hoitakse abi andnud 
asutusele või liikmesriigi muule pädevale 
asutusele tagasi makstud toetust eraldi
numbriga kontol ja kasutatakse uuesti 
samal eesmärgil või kooskõlas programmi 
eesmärkidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 100 000 eurot;

c) avaliku sektori toetuse ühekordsed 
summad, mis ei ületa 200 000 eurot;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindel määr kuni 20 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;

(a) kindel määr kuni 30 % otsestest 
abikõlblikest kuludest, kus määr 
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava 
arvutusmeetodi alusel või meetodi alusel, 
mida kasutatakse toetuseskeemide puhul, 
mida rahastavad täielikult liimesriigid ja 
mis on ette nähtud sarnast tüüpi 
toimingutele ja toetusesaajatele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 20 % abikõlblikest 
personalikuludest;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad
ja kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, juhul kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) tagastatav käibemaks.
Käibemaksusummad on siiski 
toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 
tagasi, kui viie aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

1. Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse
proportsionaalselt tagasi, kui viie aasta 
jooksul ja VKEde puhul kolme aasta 
jooksul alates toetusesaajale lõppmakse 
tegemisest või vajaduse korral riigiabi 
eeskirjades kehtestatud aja jooksul leiab 
sellega aset alljärgnev:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ESFist toetust saanud toimingud ja 
teistest ÜSRi fondidest toetust saanud 
toimingud, mis ei ole investeeringud 
infrastruktuuri või tootlikud 
investeeringud, peavad maksma fondi 
toetuse tagasi ainult siis, kui nende suhtes 
kehtib kohaldatavate riigiabieeskirjade 
alusel investeeringu säilitamise kohustus ja 
kui nende tootmistegevus lõpetatakse või 
paigutatakse ümber nendes eeskirjades 
sätestatud perioodi jooksul.

2. ESFist toetust saanud toimingud ja 
teistest ÜSRi fondidest toetust saanud 
toimingud, mis ei ole investeeringud 
infrastruktuuri või tootlikud 
investeeringud, peavad maksma fondi 
toetuse tagasi ainult siis, kui nende suhtes 
kehtib kohaldatavate riigiabieeskirjade 
alusel investeeringu säilitamise kohustus ja 
kui nende tootmistegevus lõpetatakse või 
paigutatakse ümber kümne aasta jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 

välja jäetud
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kiidetakse heaks programmi muutmine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt
üheksaks kuuks edasi lükata, kui:

1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja 
finantsmääruse tähenduses võib vahemakse 
nõude maksetähtaja maksimaalselt kuueks
kuuks edasi lükata, kui:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriikides ja piirkondades tehtavad 
investeeringud majanduskasvu ja
tööhõivesse, mida toetavad kõik fondid;
ning

a) liikmesriikides ja piirkondades tehtavad 
investeeringud majanduskasvu, tööhõive ja
sotsiaalse kaasatuse nimel, mida toetavad 
kõik fondid; ning
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu ja
tööhõivesse kõigis piirkondades vastavalt 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003 kehtestatud 
ühise statistiliste territoriaalüksuste 
liigituse 2. tasandile (edaspidi: NUTS 2. 
tasand).

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu,
tööhõivesse ja sotsiaalsesse kaasatusse
kõigis piirkondades vastavalt määrusega
(EÜ) nr 1059/2003 kehtestatud ühise 
statistiliste territoriaalüksuste liigituse 2. 
tasandile (edaspidi: NUTS 2. tasand).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

Vahendid majanduskasvu, tööhõive ja 
sotsiaalse kaasatuse eesmärkide täitmiseks 
eraldatakse vastavalt NUTS 2. tasandi 
järgmisele kolmele kategooriale:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 16,39 % (st kokku 
53 142 922 017 eurot) enam arenenud 
piirkondadele;

(c) 16,39 % (st kokku 53 142 922 017 
eurot) enam arenenud piirkondadele, 
käsitledes partnerluslepingu alusel eraldi 
võimalikke erandeid riikliku kapitali osas 
suure asustustihedusega piirkondade 
korral, kuhu riigi rahvastik äärmuslikult 
koondub;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, piirkonna jõukus, riigi 
jõukus ja töötuse määr;

(a) vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul abikõlbliku 
elanikkonna suurus, demograafiline 
vanadussõltuvusmäär, rahvastikutihedus,
piirkonna jõukus, riigi jõukus, 
korrigeeritud kasutatav netotulu elaniku 
kohta ja töötuse määr;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 % 
üleminekupiirkondade ja 52 % 
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Kui 
kooskõlas partnerluslepinguga on 
minimaalne osa mõne 
piirkonnakategooria puhul minimaalsest 
tasemest väiksem, tuleb selline 
vähendamine kompenseerida 
suurendamisega muudes 
piirkonnakategooriates. Selle tulemusel 
kõikide piirkonnakategooriate kohta riigi 
tasandil saadud summa ei ole väiksem 
riigi tasandi summast, mis oleks saadud 
minimaalseid tasemeid kohaldades. Selle 
sätte kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 0,2 % EFRi majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest 

7. 1% EFRi majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest 
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eraldatakse komisjoni algatusel linnade 
säästva arengu valdkonna uuenduslikele 
meetmetele.

eraldatakse komisjoni algatusel linnade ja 
maapiirkondade säästva arengu valdkonna 
uuenduslikele meetmetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni
2 % piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni
6 % piirkonnakategooria assigneeringu 
kogusummast teistele 
piirkonnakategooriatele.

Selgitus

Praeguste õigusaktide kohaselt kehtivaid eeskirju järgides ei ole põhjust liikmesriikidele 
täiendavat koormust lisada. Peale selle tuleb arvesse võtta ühtekuuluvuspoliitika keerukust 
ning austada aluslepingus sätestatud subsidiaarsuspõhimõtet.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võtavad arvesse 
üldisi makromajanduslikke tingimusi ja 
spetsiifilisi või erandlikke asjaolusid,
näiteks erastamist ja liikmesriigi avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude erandlikku taset perioodil 2007–
2013. Nad võtavad samuti arvesse muutusi 
struktuurifondidelt saadud riiklikes 
eraldistes, võrreldes aastatega 2007–2013.

Komisjon ja liikmesriigid võtavad arvesse 
üldisi makromajanduslikke tingimusi ja 
spetsiifilisi või erandlikke asjaolusid, mis 
võivad tähendada liikmesriigi avaliku 
sektori või samaväärsete struktuuriliste 
kulude erandlikku muutmist perioodil 
2007–2013. Nad võtavad samuti arvesse 
muutusi struktuurifondidelt saadud 
riiklikes eraldistes, võrreldes aastatega 
2007–2013.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on hoitud samal tasemel, 
kontrollitakse partnerluslepingu esitamise 
ajal (eelkontroll) 2018. aastal 
(vahekontroll) ning 2022. aastal 
(järelkontroll).

Seda, kas majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute alusel tehtavaid avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi 
kulusid on hoitud samal tasemel, 
kontrollitakse partnerluslepingu esitamise 
ajal (eelkontroll), ning tehakse 
vahekontroll ning järelkontroll.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon teeb järelkontrolli käigus 
kindlaks, et liikmesriik ei ole hoidnud 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
alusel tehtavaid avaliku sektori 
struktuurilisi või samaväärseid kulusid 
vastavalt III lisale partnerluslepingus 
sätestatud kontrolltasemel, võib komisjon 
teha finantskorrektsiooni.
Finantskorrektsiooni tegemise üle 
otsustamisel võtab komisjon arvesse seda, 
kas liikmesriigi majanduslik olukord on 
vahekontrollist saadik märkimisväärselt 
muutunud ja kas muutust võeti sel ajal 
arvesse. Finantskorrektsiooni 
üksikasjalikud eeskirjad on sätestatud III 
lisa punktis 3.

6. Kui komisjon teeb järelkontrolli käigus 
kindlaks, et liikmesriik ei ole hoidnud 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
alusel tehtavaid avaliku sektori 
struktuurilisi või samaväärseid kulusid 
vastavalt III lisale partnerluslepingus 
sätestatud kontrolltasemel, võib komisjon 
teha finantskorrektsiooni. Komisjon võtab 
vastu otsuse finantskorrektsiooni tegemise
kohta ainult siis, kui ta on seisukohal, et 
liikmesriik ei ole võtnud komisjoni tehtud 
soovituste täitmiseks vajalikke meetmeid, 
ning otsustab, kas liikmesriigi majanduslik 
olukord on vahekontrollist saadik 
märkimisväärselt muutunud ja kas muutust 
võeti sel ajal arvesse. Finantskorrektsiooni 
üksikasjalikud eeskirjad on sätestatud III 
lisa punktis 3.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade 
sisu ja vastuvõtmine

Majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade 
sisu, vastuvõtmine ja muutmine
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist,
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele.
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9,
10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte 
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele.
Nõuetekohaselt põhjendatud asjaolude 
korral võib prioriteetne suund puudutada 
rohkem kui ühte piirkonnakategooriat või 
fondi. ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 9, 
10 ja 11 sätestatud ühte või mitut eri 
temaatiliste eesmärkide täiendavat 
investeerimisprioriteeti, et aidata kaasa 
nende panusele teistesse prioriteetsetesse 
suundadesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 

iii) soovituslik loetelu linnadest,
funktsionaalsetest linnaaladest ja 
taaselustatavatest äärelinnapiirkondadest,
kus hakatakse rakendama linnade säästliku 
arengu integreeritud meetmeid, ERFi 
toetuse iga-aastane soovituslik jaotus 
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juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

nende meetmete jaoks, sealhulgas linnadele 
määruse (EL) nr … [ERFi määrus] artikli 7 
lõike 2 alusel juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) loetelu maal asuvatest 
mikropiirkondadest, kus on kõige suurem 
vaesuse määr ning ESF-i, ERF-i ja 
EAFRD toetuse iga-aastane soovituslik 
eraldis integreeritud meetmetele;

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) nende alade kindlaksmääramine, kus 
kogukonna juhitud arengut ellu viima 
hakatakse;

iv) nende alade soovituslik
kindlaksmääramine, kus kogukonna 
juhitud arengut ellu viima hakatakse;

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 
ja mere vesikonna strateegiatesse;

vi) kavandatud meetmete panus 
makropiirkondlikesse strateegiatesse ja 
mere vesikonna ning mäestikualade
strateegiatesse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi piirkondlike 
demograafiliste probleemide ning
vaesusest ja tööpuudusest kõige rohkem 
mõjutatud geograafiliste alade või kõige 
kõrgema diskrimineerimise või sotsiaalse
tõrjutuse riskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamiseks, mille puhul pööratakse eriti 
tähelepanu puuetega inimestele ja
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) iga IV lisa kohaselt määratud 
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse täitmiseks 
võtta, ning selliste meetmete ajakava;

ii) iga IV lisa kohaselt määratud asjaomase
eeltingimuse puhul, mis ei ole 
partnerluslepingu ja rakenduskava 
esitamise päeval täidetud, meetmete 
kirjeldus, mis tuleb eeltingimuse täitmiseks 
võtta, ning selliste meetmete ajakava;

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetusesaajate halduskoormuse 
hindamine ja kavandatud meetmed selle
vähendamiseks koos eesmärkidega;

ii) kavandatud meetmed toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamiseks koos 
eesmärkidega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt f – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) nende suurprojektide loetelu, mille 
peamiste ehitustööde teostamise 
hinnanguline alguskuupäev on enne 
1. jaanuari 2018;

iii) nende suurprojektide soovituslik
loetelu, mille peamiste ehitustööde 
teostamise hinnanguline alguskuupäev on 
enne 1. jaanuari 2018;

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) akrediteerimisasutuse, korraldusasutuse,
vajaduse korral sertifitseerimisasutuse 
ning auditeerimisasutuse 
kindlaksmääramine;

i) korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse 
ning vajaduse korral auditeerimisasutuse 
kindlaksmääramine;

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu 
tagamise nõudeid;

ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel ning et vältida 
taastootvat segregatsiooni rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kirjeldus erimeetmete kohta, millega 
tagatakse puuetega inimeste juurdepääs 
rakenduskava ettevalmistuse, 
kavandamise ja elluviimise ajal;

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ja vajaduse korral
sooperspektiivi integreerimise tagamise 
kord rakenduskava ja toimingu tasandil.

iii) kirjeldus selle kohta, kuidas aidatakse 
kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele, sooperspektiivi 
integreerimise tagamise kord rakenduskava 
ja toimingu tasandil ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamiseks võetud 
meetmete kirjeldus.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kirjeldus konkreetsete meetmete 
kohta, mis on võetud ELi vaesuse 
vähendamise eesmärgi saavutamiseks, 
edendades ebasoodsamas olukorras 
olevate inimeste sotsiaalset kaasatust;

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga võrdõiguslikkusega 
tegelevate riiklike asutuste arvamuse
punktides ii ja iii sätestatud meetmete 
kohta.

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga võrdõiguslikkusega 
tegelevate riiklike asutuste ja artikli 5 lõike 
1 punktides a, b ja c osutatud partnerite 
arvamuse käesoleva lõike punktides i, ii ja 
iii sätestatud meetmete kohta.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
rakenduskava heakskiitmise otsuse.

5. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
rakenduskava punkti a alapunkti iii, 
punkti b alapunktide i–ii, punkti d, punkti 
e alapunktide i–ii, punkti g alapunktide i–
ii ja punkti h alapunktide i–ii 
kohaldamisalasse jäävate elementide
heakskiitmise otsuse.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Fondid võivad anda ühistoetust 
rakenduskavadele majanduskasvu ja
tööhõive investeeringute eesmärgi raames.

1. Fondid võivad anda ühistoetust 
rakenduskavadele majanduskasvu,
tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse
investeeringute eesmärgi raames.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2



PE486.190v02-00 74/122 AD\908400ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise
5 % ülempiirist.

2. ERFist ja ESFist võib täiendavalt 
rahastada osa toimingust, mille kulud 
vastavad mõne teise fondi suhtes kehtivate 
abikõlblikkuse eeskirjade kohaselt sellest 
teisest fondist abi saamise tingimustele, 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud; seejuures tuleb 
kinni pidada rakenduskava iga prioriteetse 
suuna puhul kehtivast liidu rahastamise
10 % ülempiirist.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavad, milles keskendutakse 
haavatavatele rühmadele nagu noored, 
naised, sisserännanud, pikaajalised 
töötud, puudustkannatavad eakad, 
puuetega inimesed ja etnilised 
vähemused, toimivad kogu territooriumil, 
antud geograafilistest piirangutest 
sõltumata.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet;

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi ning katastroofidele 
vastupanu võimet, samuti sotsiaalset mõju, 
võttes arvesse ühtekuuluvuse ja arengu 
alast kasu;
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Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja diskrimineerimise 
ennetamisele;

(6) analüüs ühise tegevuskava mõju kohta 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja diskrimineerimise 
ennetamisele, nagu on sätestatud artiklis 
7;

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) analüüs ühise tegevuskava mõju 
kohta puuetega inimeste juurdepääsule;

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab ühise tegevuskava vahe-
eesmärkide, väljundite ja tulemuste 
saavutamisel tehtud edusamme;

(a) hindab ühise tegevuskava vahe-
eesmärkide, väljundite ja tulemuste 
saavutamisel tehtud edusamme ning 
edastab tulemused järelevalvekomisjonile;

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaatab läbi ja kiidab heaks ettepanekud (b) vaatab läbi ja kiidab heaks ettepanekud 
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muuta ühist tegevuskava, et võtta arvesse 
kõiki probleeme, mis võivad mõjutada 
selle teostamist.

muuta ühist tegevuskava, et võtta arvesse 
kõiki probleeme, mis võivad mõjutada 
selle teostamist ning edastab tulemused 
järelevalvekomisjonile.

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna arengustrateegia
või muud territoriaalsed strateegiad või 
paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse
investeeringuna („ITI”).

1. Kui [ESFi] määruse … artikli 12 
lõikes 1 määratud linna või maaelu arengu 
strateegia või paktid nõuavad integreeritud 
lähenemisviisi, mis hõlmab investeeringuid 
ühe või mitme rakenduskava rohkem kui 
ühe prioriteetse suuna raames, viiakse 
meetmed ellu integreeritud territoriaalse 
investeeringuna („ITI”).

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetmed puuetega inimeste ligipääsu 
tagamiseks;

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) meetmed vaesusega võitlemiseks ja 
ebasoodsas olukorras olevate 
inimrühmade sotsiaalse kaasamise 
edendamiseks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab 30. aprilliks 2016 ja 
iga järgneva aasta 30. aprilliks kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) komisjonile 
iga-aastase aruande rakenduskava täitmise 
kohta vastavalt artikli 44 lõikele 1. 2016. 
aastal esitatud aruanne hõlmab 
majandusaastaid 2014 ja 2015 ning 
ajavahemikku kulu abikõlblikkuse 
alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 
2013.

1. Liikmesriik esitab 30. juuniks 2016 ja 
iga järgneva aasta 30. juuniks kuni 
2022. aastani (kaasa arvatud) komisjonile 
iga-aastase aruande rakenduskava täitmise 
kohta vastavalt artikli 44 lõikele 1. 2016. 
aastal esitatud aruanne hõlmab 
majandusaastaid 2014 ja 2015 ning 
ajavahemikku kulu abikõlblikkuse 
alguskuupäevast kuni 31. detsembrini 
2013.

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. ja 2019. aastal esitatud iga-
aastases rakendusaruandes esitatakse 
vastavalt artikli 44 lõigetes 3 ja 4 nõutav 
teave ja lõikes 2 nimetatud teave koos 
alljärgnevalt nimetatud teabega ja antakse 
sellele hinnang:

3. Tulemuslikkuse hindamise aastatel
esitatud iga-aastases rakendusaruandes 
esitatakse vastavalt artikli 44 lõigetes 3 ja 4 
nõutav teave ja lõikes 2 nimetatud teave ja 
antakse sellele hinnang ning sõltuvalt 
rakenduskavade sisust ja eesmärkidest 
võidakse lisada alljärgnevalt nimetatud 
teave:

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade areng ja 
kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;

(a) edusammud territoriaalse arengu 
integreeritud lähenemisviisi rakendamisel, 
sealhulgas säästlik linnade ja maaelu areng 
ja kogukonna juhitud kohalik areng 
rakenduskava raames;
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Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
diskrimineerimise ennetamiseks,
sealhulgas puuetega inimeste ligipääs,
ning sooperspektiivi rakenduskavasse ja 
toimingutesse integreerimise tagamiseks 
rakendatud kord;

(e) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
diskrimineerimise ennetamiseks, ning 
sooperspektiivi rakenduskavasse ja 
toimingutesse integreerimise tagamiseks 
rakendatud kord, lisaks vaesusega 
võitlemiseks võetud erimeetmed ning 
edendada haavatavate inimrühmade 
sotsiaalset kaasamist;

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) puuetega inimeste ligipääsu 
tagamiseks võetud erimeetmed;

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edusammud vaesusest kõige enam 
mõjutatud geograafiliste piirkondade või 
kõrgeima diskrimineerimis- või 
tõrjutusriskiga sihtrühmade erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, lisades
vajaduse korral kasutatud 
rahastamisvahendid;

(i) edusammud vaesusest ja tööpuudusest
kõige enam mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või kõrgeima 
diskrimineerimis- või sotsiaalse
tõrjutusriskiga sihtrühmade piirkondlike 
demograafiliste probleemide ja
erivajaduste rahuldamise meetmete 
rakendamisel, pöörates eriti tähelepanu
puuetega inimestele ja marginaliseerunud 
kogukondadele, lisades kasutatud 
rahastamisvahendid;
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Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks, 
30. aprilliks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks
komisjonile kontrollimiseks elektrooniliselt 
iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna 
kaupa järgmised andmed:

1. Korraldusasutus edastab 31. jaanuariks 
ja 31. juuliks komisjonile kontrollimiseks 
elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga 
prioriteetse suuna kaupa järgmised 
andmed:

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teavitades avalikkust programmitöö 
ajakavast ja kõikide seotud avaliku 
arutelu protsesside eeldatavast ajakavast 
partnerluslepingu ja teiste programmide 
ettevalmistamise igas etapis;

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi institutsioonid ja nõuandvad 
organid korraldavad teadlikkuse tõstmise 
tegevusi, et selgitada kuidas 
ühtekuuluvuspoliitika töötab.

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuetega inimestel peab olema 
kommunikatsioonistrateegiale 
juurdepääs.

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 108 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondid võivad toetada tehnilist abi kuni 
piirmäärani 0,35 % nende vastavast 
aastasest eraldisest.

Fondid võivad toetada tehnilist abi kuni 
piirmäärani 0,25 % nende vastavast 
aastasest eraldisest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 109 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnilist abi antakse ühe fondi 
rahastatava prioriteetse suunana
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.

2. Tehnilist abi antakse tervikuna või 
osana rahastatavast prioriteetsest suunast
rakenduskava raames või eraldi 
rakenduskavas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 

(d) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 
aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
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keskmisest SKP-st; keskmisest SKP-st;

Selgitus

Selleks, et tagada ELi vahendite tõhusam kasutamine ja parem süvenemine, peaks 
piirkondadel, mille SKP elaniku kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-25 keskmisest ja 
kes on nüüd ülemineku või enam arenenud piirkonna kategooria alusel sobiv, olema kõrgem 
kaasrahastamismäär.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi, millega tuleb 
tegeleda;

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi ja liidu aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia juhtalgatuste eesmärke;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) vaesuse vähendamine ja haavatavate 
inimgruppide sotsiaalse kaasamise 
edendamine, eriti kasutades integreeritud 
aktiivse kaasamise lähenemisviise;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) üldise ja noorte tööpuuduse 
vähendamise prioriteetse tegevustelje 
tähtsus, eelkõige nendes liikmesriikides,
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kus tööpuuduse määr on Euroopa 
keskmisest tunduvalt kõrgem;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi:
„üldine toetus”). Vahendusasutus esitab 
tagatise enda maksevõime kohta ja 
pädevuse kohta nii asjaomases valdkonnas 
kui ka haldus- ja finantsjuhtimise alal.

7. Liikmesriik või korraldusasutus võib 
vahendusasutuse ja liikmesriigi või 
korraldusasutuse vahelise kirjaliku 
lepinguga usaldada rakenduskava osa 
juhtimise vahendusasutusele (edaspidi:
„üldine toetus”). Selleks, et hõlbustada 
väikeste valitsusväliste organisatsioonide 
juurdepääsu struktuurifondidele, 
edendavad liikmesriigid väikeste ja 
kujundatud üldiste toetuste kasutamist. 
Vahendusasutus esitab tagatise enda 
maksevõime kohta ja pädevuse kohta nii 
asjaomases valdkonnas kui ka haldus- ja 
finantsjuhtimise alal.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 2014. aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

a) 2014 aastal: 3 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

Selgitus

Kehtiva õigusakti (määruse nr 1083/2006 artikkel 82) surve tuleb säilitada punktides a, b ja 
c, et tagada suurem stabiilsus ja jätkusuutlikkus ning aidata käsitleda majanduskriisi 
tagajärgi Euroopas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 2015. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;

b) 2015 aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 2016. aastal: 1 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast.

c) 2016 aastal: 2 % fondidest 
rakenduskavale terveks programmitöö 
perioodiks eraldatava toetuse summast;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse rakenduskavale
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks teisel majandusaastal, mis 
järgneb rakenduskava alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole artikli 126 alusel saadetud 
artikli 121 kohaselt koostatud 
maksetaotlust.

1. Komisjon vabastab kohustusest 
summad, mis arvutatakse liikmesriigile
teise lõigu kohaselt ning mida ei ole 
esialgsete eelmaksete ja iga-aastaste 
eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära kasutatud 
31. detsembriks kolmandal
majandusaastal, mis järgneb rakenduskava 
alusel eelarvelise kulukohustuse võtmise 
aastale, või mille kohta ei ole artikli 126 
alusel saadetud artikli 121 kohaselt 
koostatud maksetaotlust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on selgunud, 
et prioriteetses suunas ei ole saavutatud 
tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärke;

(f) tulemuslikkuse analüüsist on selgunud, 
et prioriteetses suunas ei ole
märkimisväärselt saavutatud 
tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärke;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriik ei ole artikli 20 lõike 3 
alusel esitanud vastust või ei ole tema 
vastus olnud rahuldav.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 134 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguskindluse tagamiseks antakse 
komisjonile artikli 142 kohaselt volitus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis 
puudutavad selliste mõistete ja 
olukordade kindlaksmääramist, mida võib 
pidada käesoleva määruse artiklis 1 
sätestatud tähenduses rängaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse kohaldatava 

6. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse juhud, mida loetakse 
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finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid.

tõsisteks puudusteks käesoleva artikli 
tähenduses, samuti kohaldatava 
finantskorrektsiooni taseme määramise 
kriteeriumid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kokkuleppele jõudmise korral võib 
liikmesriik kõnealuseid liidu vahendeid 
taaskasutada kooskõlas artikli 135 lõikega 
3.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 137 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Finantskorrektsioonide tegemiseks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu otsuse 
kuue kuu jooksul alates ärakuulamise 
kuupäevast või lisateabe saamise 
kuupäevast, kui liikmesriik nõustub 
ärakuulamise järel sellist lisateavet 
esitama. Komisjon võtab arvesse kõiki 
menetluse käigus esitatud andmeid ja 
tähelepanekuid. Kui ärakuulamist ei toimu, 
hakatakse kuuekuulist ajavahemikku 
arvestama kaks kuud pärast seda, kui 
komisjon on saatnud liikmesriigile kutse 
ärakuulamisele.

5. Kokkuleppe puudumisel ja
finantskorrektsioonide tegemiseks võtab 
komisjon rakendusaktidega vastu otsuse 
kuue kuu jooksul alates ärakuulamise 
kuupäevast või lisateabe saamise 
kuupäevast, kui liikmesriik nõustub 
ärakuulamise järel sellist lisateavet 
esitama. Komisjon võtab arvesse kõiki 
menetluse käigus esitatud andmeid ja 
tähelepanekuid. Kui ärakuulamist ei toimu, 
hakatakse kuuekuulist ajavahemikku 
arvestama kaks kuud pärast seda, kui 
komisjon on saatnud liikmesriigile kutse 
ärakuulamisele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 100 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.

1. Toimingutele, mille abikõlblikud kulud 
kokku ei ületa 200 000 eurot, ei teosta 
auditeerimisasutus ega komisjon enne 
artiklis 131 sätestatud kõikide kulude 
lõpetamist üle ühe auditi. Muudele 
toimingutele ei teosta auditeerimisasutus ja 
komisjon enne artiklis 131 sätestatud 
kõikide kulude lõpetamist üle ühe auditi 
aruandeaastas. Käesolevad sätted ei piira 
lõike 4 kohaldamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
-I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa
Ühine strateegiline raamistik

Käesoleva raamistiku eesmärk on anda 
kooskõlas artikliga 10 strateegiline suund 
programmitöö protsessile liikmesriikide ja 
piirkondade tasandil ning ühise 
strateegilise raamistiku (ÜSRi) fondide 
panusele liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide ja 
sihtide saavutamisse. Selle eesmärgi 
saavutamiseks kehtestatakse käesolevas 
raamistikus peamised horisontaalsed 
põhimõtted ja määratakse kindlaks 
vastavad valdkonnaülesed probleemid, 
töötatakse välja mehhanismid ÜSRi 
fondide ja liidu teiste poliitikasuundade 
vahendite vaheliseks ning ÜSRi fondide 
omavaheliseks sünergiaks ja 
koordineerimiseks ning kehtestatakse 
territoriaalse koostöö prioriteedid.
Lisaks käesolevas lisas sisalduvale 
raamistikule peaks komisjon toetama 
liikmesriike ja piirkondi, võttes 
delegeeritud õigusakti kujul kooskõlas 
artikliga 142 vastu ÜSRi fondidele 
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soovitatavate meetmete mittetäieliku 
nimekirja. Kõnealune mittetäielik 
nimekiri peaks ÜSRi osana pakkuma 
liikmesriikidele ja piirkondadele juhiseid 
selle kohta, kuidas teisendada artiklis 9 
sätestatud temaatilised eesmärgid 
programmitööks, võttes arvesse 
piirkondade erinevaid vajadusi, 
probleeme ja võimalusi ning piirkondliku 
jätkusuutliku arengu jaoks vajalikku 
paindlikkust.
1. Horisontaalsed põhimõtted ja 
valdkonnaülesed probleemid
1.1 Partnerlus ja mitmetasandiline 
valitsemine 
1.1.1 Mitmetasandilise valitsemise 
põhimõtte rakendamine nõuab 
kooskõlastatud tegevust, mis toetub 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja 
partnerluse põhimõtetele. Ühtlasi toimub 
see institutsionaliseeritud ja operatiivse 
koostöö vormis, eriti seoses liidu 
poliitikavaldkondade kavandamise ja 
elluviimisega. Konkreetne viide 
mitmetasandilise juhtimise põhimõttele 
antud määruses tugevdab seda põhimõtet 
ja annab lisaväärtuse 
ühtekuuluvuspoliitikale.
1.1.2 Tuleb kinni pidada mitmetasandilise 
valitsemise põhimõttest, et hõlbustada 
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu saavutamist.
1.1.3 Selleks et tagada tõhus 
mitmetasandiline valitsemine, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad:
a) rakendama partnerlust kooskõlas 
artikliga 5;
b) kehtestama koostöömehhanismid 
valitsemise erinevate tasandite vahel 
kooskõlas asjaomaste põhiseaduslike 
volituste süsteemiga;
c) esitama regulaarselt aruanded 
partnerluse elluviimise kohta.



PE486.190v02-00 88/122 AD\908400ET.doc

ET

1.1.4 Kõikidel ÜSRi fondide rakendamise 
etappidel tuleb partnerlussuhted 
korraldada nii, et piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused oleksid kaasatud 
otseselt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisesse ning 
samuti nende programmide 
elluviimisesse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Samuti peavad kaasatud 
olema sotsiaal- ja majanduspartnerid, 
muud avaliku võimu esindajad ning 
kodanikuühiskonda esindavad asutused, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid, et tagada partnerlus 
kõikides poliitika elluviimise etappides.
1.1.5 Koostöös partneritega järgitakse 
häid tavasid. Liikmesriigid ja 
korraldusasutused peavad kasutama osa 
oma praeguse ja tulevase programmitöö 
tehnilisest abist tagamaks, et eelkõige 
väikestel kohalikel asutustel, majandus- ja 
sotsiaalpartneritel ning valitsusvälistel 
organisatsioonidel on vajalik suutlikkus, 
et osaleda partnerluslepingute ja -
programmide ettevalmistamisel, 
kohaldamisel, jälgimisel ja hindamisel.
1.2 Jätkusuutlik areng
1.2.1 Säästva arengu põhimõte, nagu see 
on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3, seostub progressi mõistega, 
mille kohaselt tuleb praeguste ja tulevaste
põlvkondade heaolu ja paremat 
elukvaliteeti silmas pidades ühendada 
sotsiaalsed, majanduslikud ja 
keskkonnaalased kaalutlused.
1.2.2 Seetõttu peaksid säästev areng ja 
põhimõte, et saastaja maksab, olema iga 
kava lahutamatu osa kavandamisest 
rakendamiseni ja järelevalvest 
hindamiseni. Põhimõtte „saastaja 
maksab” mittekohaldamist võib lubada 
ainult erakordsetel juhtudel ja tingimusel, 
et kehtestatud on selged 
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leevendamismeetmed.
1.2.3 Nende keerukate probleemide 
ületamisel peaksid liikmesriigid ja 
piirkonnad kõiki kättesaadavaid liidu 
poliitilisi vahendeid rakendama. Eelkõige 
tuleks kliimamuutustega võitlemise 
eesmärgil keskendada vahendid ennetus-
ja leevendusmeetmetele. Iga ÜSRi 
fondidest toetatav uus investeering peab 
olema selline, et see on loomupäraselt 
vastupidav kliimamuutuste ja 
loodusõnnetuste mõjule.
1.2.4 ERF ja ühtekuuluvusfond peaksid 
jätkama liikmesriikide ja piirkondade 
infrastruktuuridesse suuremate 
investeeringute tegemist selleks, et täita 
vee raamdirektiivis ja muudes 
asjakohastes direktiivides sätestatud 
nõudeid. Kuna on olemas säästvaid 
meetmeid toetavad tehnoloogilised 
lahendused ja et neid lahendusi tekib 
juurdegi, tuleks Euroopa 
Regionaalarengu Fondil jätkata teadustöö 
toetamist selles valdkonnas. Sellise toetuse 
eesmärk peaks olema täiendada 
programmiga „Horisont 2020” hõlmatud 
meetmeid. Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu võib 
rahastada bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsega seotud tegevust. EAFRDi võib 
kasutada ka maakasutajate toetamiseks, 
kui kohustuslikud keskkonnaalased 
nõuded viivad piirkondlike ebasoodsate 
tegurite tekkimiseni.
1.2.5 Säästva arengu taotlemine ei tohiks 
olla tehniline tegevus. Et saavutada 
säästva arengu eesmärgi juurutamine 
ÜSRi fondide tegevuses asjaomases 
piirkonnas, peaksid korraldusasutused 
võtma seda eesmärki asjakohaselt ja 
pidevalt arvesse kogu programmi vältel. 
Samuti peaksid nad vähendama 
aktiivsemalt sekkumiste 
keskkonnakahjulikku mõju ja tegema 
selleks muu hulgas järgmist:
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a) suunama investeerimisvahendeid kõige 
tõhusamalt kasutavatele 
valikuvõimalustele,
b) üksikasjalikult investeerimisvajadust 
kaaluma, kui asjaomastel investeeringutel 
on oluline negatiivne keskkondlik mõju,
c) rakendama alternatiivsete meetmete 
„olelusringi” kulude võrdlemisel 
keskpikka perspektiivi, 
d) kasutama keskkonnasõbralikke 
riigihankeid,
e) suunama investeeringuid kõikide 
kasutajate jaoks juurdepääsu 
parandamisele, mis aitab puuetega 
inimeste jaoks takistusi vähendada.
1.3 Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamine 
1.3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
võtma asjakohaseid meetmeid, et 
kõrvaldada ebavõrdsus, et edendada 
meeste ja naiste võrdseid õigusi ning et 
vältida kõikidel ÜSRi fondide 
rakendamise etappidel soo, rassilise või
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuvat 
diskrimineerimist.
1.3.2 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
püüdma saavutada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse eesmärki ning võtma 
kohaseid meetmeid mis tahes 
diskrimineerimise vältimiseks ÜSRi 
fondidest kaasrahastatud programmide 
tegevuste kavandamise, rakendamise, 
järelevalve ja hindamise ajal ning andma 
selgelt teada meetmetest, mida võetakse 
selle põhimõtte järgimiseks 
programmides.
1.3.3 Naiste suurem osalemine tööturul 
nii tööandjate kui ka töötajatena elavdaks 
liidu majandust. Sellise aktiivsuse 
suurendamise potentsiaali vallandamine 
naiste tööhõivemäära suurendamise 
kaudu, on oluline eeldus strateegia 
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„Euroopa 2020“ tööhõiveeesmärkide 
saavutamise jaoks. Tõkkeid naiste 
tööturul osalemisele tuleks seetõttu täies 
ulatuses käsitleda, julgustades muu 
hulgas naiste paremat osalust teadustöö ja 
innovatsiooni valdkonnas ja kaasates 
naistöötajaid keskkonnasõbralike 
töökohtade koolitusse ja kutsekoolitusse. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
tagama, et Euroopa Sotsiaalfondi kõrval 
rahastaksid ka Euroopa Regionaalarengu 
Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond ning 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond tegevust, millega 
edendatakse naiste majanduslikku 
sõltumatust, aidatakse leida sobiv tasakaal 
töö ja pereelu vahel ning suurendatakse 
naiste võimalusi ettevõtjatena.
1.3.4 Programmide jälgimine ja 
hindamine aitab mõõta ÜSRi fondide 
ootuspärase panuse mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele.
1.3.5. Võrdõiguslikkusega tegelevad 
asutused peaksid esitama arvamuse 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmide kohta, 
eesmärgiga tagada, et kõik vajalikud 
meetmed on võetud. Lisaks on 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste või 
muude diskrimineerimise vastu võitlevate 
asutuste kaasamine tungivalt soovitatav, 
et tagada vajalikud teadmised fondide 
kavandamises, järelevalves ja hindamises.
1.4 Kättesaadavus
1.4.1 Kõik tooted ja teenused, mida 
pakutakse üldsusele ja kaasrahastatakse 
ÜSRi fondidest, peaksid olema 
kättesaadavad. Eelkõige takistustevabade 
keskkondade, transpordi, teabe- ja 
sidetehnoloogiate tagamine ja 
edendamine, koos liikmesriikide poolsete 
asjakohaste püüetega, on oluline 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja 
puuetega inimeste kaasamiseks, kooskõlas 
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3. mail 2008 jõustunud ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooniga ning 
ELi poliitikameetmetega ÜRO 
konventsiooni rakendamiseks. 
1.4.2 On ülioluline võtta asjakohaselt 
arvesse ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade vajadusi, et võimaldada neil 
integreeruda tööturule ja osaleda 
täielikult ühiskonnas.
1.4.3 Strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad jätkama 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamist 
võrdsetel alustel majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega kõigis ELi 
piirkondades. Selleks määratakse artikli 
84 lõike 3 kohaselt igale piirkondade 
kategooriale sotsiaalfondi minimaalne 
osa.
1.5 Demograafia
1.5.1 Demograafiliste muutustega 
kohanemine on üks peamisi küsimusi, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad 
järgnevatel aastakümnetel silmitsi 
seisavad. Töötava elanikkonna 
vähenemine ja pensionäride osakaalu 
suurenemine panevad liikmesriikide 
sotsiaalhoolekandesüsteemidele, ja seega 
ka liidu majanduslikult 
konkurentsivõimele, täiendava koorma.
1.5.2 Demograafilised muudatused 
tekitavad uusi probleeme. Selliseid 
demograafilisi arenguid tuleks uurida 
ning nende suhtes eelkõige piirkondlikul 
ja kohalikul tasemel meetmeid rakendada 
seal, kus erinevad arengutrendid selgelt 
esile tõusevad. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid toetuma 
demograafilistele probleemidele 
asjakohaste lahendusstrateegiate 
väljatöötamisel ja nn „hõbedase 
majanduse“ loomisel ÜSRi fondidele.
1.5.3 Töövõimaluste parandamine eakate 
jaoks loob erinevaid eeliseid inimestele 
(sh noorematele puuetega isikutele), 
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ühiskondadele ja riigieelarvetele. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
kasutama ÜSRi fonde selleks, et võtta 
meetmeid kõigi vanuserühmade 
kaasamiseks. Kõigi inimressursside parim 
rakendamine, sh püüded noorte töötuse 
alandamiseks, on üks ÜSRi fondide 
kohene ülesanne, mis panustab kogu liidu 
rahvastiku potentsiaali maksimeerimises. 
See saavutatakse haridusele juurdepääsu, 
selle minimaalsete tasemete ja kvaliteedi 
tagamise kaudu ning sotsiaalsete 
tugistruktuuride parandamisega. 
Investeeringud tervishoiuinfrastruktuuri 
aitaksid täita ka kõigi liidu kodanike pika 
ja tervisliku tööelu eesmärki. 
1.5.4 Programmide koostamisel peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad arvesse võtma 
demograafiliste muutustega kaasnevaid 
pikaajalisi probleeme. Demograafilistest 
muutustest enim mõjutatud piirkondade 
puhul peaksid nad määratlema meetmed, 
kuidas:
a) toetada demograafilist uuenemist 
paremate tingimuste abil peredele ja 
parandatud tasakaalu abil töö-, era- ja 
pereelu vahel; 
b) suurendada tööhõivet; tõsta tootlikkust 
ja parandada majandusnäitajaid 
investeerimisega haridusse ja 
teadusuuringutesse;
c) keskenduda hariduse ja sotsiaalsete 
tugistruktuuride piisavusele ja 
kvaliteedile; ning
d) tagada tervishoiuteenuste, 
sotsiaalteenuste ja pikaajaliste 
hoolekandeteenuste pakkumine.
1.6 Tööhõive
1.6.1 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9 peaksid liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama kõrge tööhõive taseme 
edendamise. Liikmesriigid ja piirkonnad 
peaksid tagama, et kõnealust eesmärki 
peetakse silmas kõigi ÜSRi fondidest 
rahastatavate meetmete ettevalmistamisel, 
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rakendamisel, järelevalvel ja hindamisel, 
ning et Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi programmide 
ühendavaks põhimõtteks oleks tööalase 
konkurentsivõime integreerimine.
1.6.2 Riiklikud, piirkondlikud, kohalikud 
ja muud pädevad asutused peaksid 
kindlaks määrama need projektid, mis 
annavad suurima panuse töökohtade 
loomisesse, et tagada sotsiaalne 
ühtekuuluvus. Fondid peaksid erilist 
tähelepanu pöörama piirkondadele ja 
ettevõtmistele, mida mõjutavad 
ümberstruktureerimise ja ümberasumise 
protsessid.
1.6.3 Kvaliteetsete töökohtade loomine 
noortele piirkondades, kus on võrreldes 
ELi keskmisega registreeritud kõrge 
noorte töötuse määr, peaks olema 
esmaülesanne.
1.7 Vaesuse vähendamine ja sotsiaalne 
kaasatus
1.7.1 Tuleks eelistada projekte, kus 
tööhõivet puudutavad eesmärgid ja 
strateegia on kombineeritud aktiivse 
kaasamisega, näiteks projektid 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
tugevdamiseks piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ning projektid, mis toetavad 
eelkõige soolist võrdõiguslikkust ja 
kaitsetute rühmade, kaasa arvatud 
vaesuses elavad töötajate aktiivset 
kaasamist.
1.8 Integreeritud lähenemisviis 
1.8.1 Integreeritud territoriaalne 
lähenemisviis on põhjapaneva tähtsusega, 
et reageerida tõhusalt probleemidele, 
millega liikmesriigid ja piirkonnad kokku 
puutuvad. Need probleemid tulenevad 
globaliseerumisest, keskkonna- ja 
energeetikaprobleemidest, vananemisega 
seotud probleemidest ja demograafilistest 
muutustest, tehnoloogilistest 
ümberkorraldustest ja 
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innovatsioonivajadustest ning 
sissetulekute ebavõrdsusest ja sotsiaalsest 
eraldatusest. Nende probleemide keerukas 
ja läbipõimunud iseloom tähendab, et 
lahendused peaksid olema oma iseloomult 
integreeritud, mitmesektorilised ja –
mõõtmelised, et edukalt mõjuda. 
1.8.2 Sellega seoses võimaldavad ÜSRi 
fondid ühendada erinevate ELi fondide 
jõud integreeritud pakettidesse, mida on 
kohandatud, et need sobiksid kohalike ja 
piirkondlike erivajadustega Euroopa 
2020. aasta sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks.
1.8.3 Kõige ebasoodsamas olukorras 
olevates piirkondades saab sotsiaalse 
tõrjutusega võidelda üksnes üldhõlmavate 
mitme rahastamisallikaga 
programmidega, mille eesmärk on 
edendada samaaegselt tööjõu ja sotsiaalse 
infrastruktuuri arengut. Seetõttu on 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vahelise sünergia 
kindlustamine määrava tähtsusega.
1.8.4 Töötades välja oma strateegiaid ja 
programme, eesmärgiga selgitada välja 
kõige kohasemad sekkumised strateegia 
„Euroopa 2020“ toetamiseks, peavad 
liikmesriigid ja piirkonnad pöörama 
erilist tähelepanu domineerivatele 
territoriaalsetele, strukturaalsetele ja 
institutsionaalsetele eripäradele (näiteks 
asjaomase piirkonna ühenduvusele, 
takistusevabale keskkonnale, 
tööhõivemustritele ja tööjõu liikuvusele), 
ühendustele maa- ja linnapiirkondade 
vahel, eri sektorite vastastikusele 
sõltuvusele asjaomases piirkonnas, 
kultuuripärandile, vananemisele ja 
demograafilistele muutustele jne.
1.8.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
välja selgitama, millised on peamised 
nende ees seisvad ühiskondlikud 
probleemid. Seoses mainitud 
probleemidega tuleks neil kaaluda ka 
küsimust, millised on nende kodanike 
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heaolu asjaomased küljed, mida nad 
soovivad poliitikaga mõjutada ja 
parandada, ning kuidas vastava 
asjaomase liikmeriigi või piirkonna 
tähenduses poliitikat kavandada või täide 
viia.
1.8.6 Et edendada head poliitikat, mida on 
kohandatud konkreetsete piirkondlike 
vajadustega, peaksid liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama edasi integreeritud 
territoriaalset lähenemist poliitika 
kavandamisele ja elluviimisele. 
Integreeritud territoriaalsete 
investeeringute meetod peaks olema 
peamine vahend tasakaalustatud 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks, 
potentsiaaliga edendada tööhõivet, 
sotsiaalset kaasatust ja jõukust, võttes 
arvesse asjaomaseid kontekstilisi tahke, 
kuid keskendudes järgnevate kesksete 
elementide alusel:
a) piirkonna strateegia „Euroopa 2020“ 
arengupotentsiaali ja -suutlikkuse 
hindamine;
b) hinnang strateegia „Euroopa 2020“ 
arenguprobleemidele ja kitsaskohtadele, 
millega piirkond silmitsi seisab, ning 
strateegia suutlikkusele neid lahendada;
c) poliitika kavandamise ja täideviimise 
sobiliku territoriaalse ulatuse ja konteksti 
kaalumine vastavalt subsidiaarsuse 
printsiibile;
d) ühe või enama vastastikku täiendava 
investeerimisprioriteedi kombineerimine 
erinevatest temaatilistest eesmärkidest 
ühes prioriteetses suunas või ühe 
programmi piires;
e) mitmetasandilise valitsemise korra 
kavandamine, mis on vajalik tõhusa 
poliitika täideviimise tagamiseks;
f) asjakohaste tulemus- ja 
väljundnäitajate valik, mida kasutatakse 
poliitika jälgimisel ja hindamisel.
2. ÜSRi fondide sünergia ja 
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koordineerimine teiste ELi 
poliitikasuundade vahenditega
2.1 Sissejuhatus
2.1.1 Eesmärgiga saavutada optimaalsed 
tulemused jätkusuutliku majanduskasvu 
ja arengu jaoks kohapeal on oluline 
kooskõlastada kõiki liidu poliitikasuundi 
ja nendega seotud vahendeid, mis 
mängivad rolli majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse ning ELis 
paremini tasakaalustatud territoriaalse 
arengu saavutamisel. See peaks 
kajastuma ka paremas kooskõlastamises 
liidu eelarve ja liikmesriikide riiklike ning 
piirkondlike eelarvete vahel ühiste 
poliitikaprioriteetide rahastamisel ning 
samuti parandatud vertikaalsel koostööl 
ELi ja riiklike ning piirkondlike üksuste 
vahel.
2.1.2 Sünergia ja kooskõlastamine ei 
eelda ühesugust lahendust kõigele.
Sellega seoses on vaja teha lähem 
analüüs liidu poliitikasuundade mõju 
kohta piirkondades ja ühtekuuluvuse 
kohta, eesmärgiga edendada tõhusat 
koostoimet, selgitada välja Euroopa 
tasandi kõige sobivamad vahendid 
kohalike ja piirkondlike investeeringute 
toetamiseks ning neid edendada.
2.1.3 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
tagama nii programmi koostamisel kui ka 
selle elluviimisel, et ÜSRi fondide toel 
võetavad meetmed oleksid kooskõlas teiste 
ELi poliitikasuundade eesmärkidega. 
Selleks tuleks neil püüda:
a) tuvastada ja ära kasutada erinevate 
liidu instrumentide täiendavusi riiklikul ja 
piirkondlikul tasemel, nii kavandamise 
kui rakendamise etappides; 
b) optimeerida olemasolevaid struktuure 
ja vajadusel uusi luua, mis hõlbustaksid 
erinevate kooskõlastamise instrumentide 
ja struktuuride eesmärkide strateegilist 
tuvastamist riiklikul tasemel, väldiksid 
meetmete dubleerimist ning tuvastaksid 
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valdkondi, kus on vaja täiendavaid 
finantstoetusi;
c) kasutada täielikult ära erinevatest 
instrumentidest saadava abi 
kombineerimise võimalust, et toetada 
üksikuid meetmeid ja teha tihedat 
koosööd nendega, kes vastutavad muude 
riiklike instrumentide rakendamise eest, et 
võimaldada ühtseid ja ühtlustatud 
rahastamisvõimalusi toetusesaajatele.
2.2 „Horisont 2020”
2.2.1 Oluline on tugevdada 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Horisont 2020” vahelisi koostoimeid ja 
vastastikuseid täiendusi, määratledes 
samas selgelt nendevaheliste 
sekkumisvaldkondade jaotumise.
2.2.2 Eelkõige peaksid liikmesriigid ja 
piirkonnad arendama riiklikku või 
piirkondlikku teadusuuringute ja 
innovatsiooni aruka spetsialiseerumise 
strateegiat, mis on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga. Need strateegiad 
tuleks välja töötada riiklike ja/või 
piirkondlike haldusasutuste tihedas 
koostöös teadusuuringute ja innovatsiooni 
eest vastutavate asutustega, keda 
„Horisont 2020” kõige otsesemalt 
mõjutab, ning kaasates selliseid 
sidusrühmi nagu ülikoolid ja 
kõrgharidusasutused, kohalik tööstus ja 
sotsiaalpartnerid. Seoses juurdepääsuga 
ning takistustevaba ühiskonna ja 
teenustega, peaksid puuetega inimesi 
esindavad sidusrühmad olema kaasatud 
innovaatiliste strateegiate rakendamisse, 
mis kajastavad eakate inimeste vajadusi 
seoses kõigi jaoks sobiva „universaalse 
kavandamise“ põhimõttega. Kõnealused 
innovatsioonistrateegiad peaksid 
arvestama nii programmile „Horisont 
2020” eelnevaid kui ka järgnevaid 
tegevusi.
2.2.3 Eelneva tasandi meetmed 
piirkondlike teadustöö ja innovatsiooni 
osalejate ettevalmistamiseks „Horisont 
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2020” projektides osalema töötatakse 
välja suutlikkuse suurendamise abil. 
Tuleb tugevdada programmi „Horisont 
2020” riiklike kontaktpunktide ja ÜSRi 
fondide haldusasutuste vahelist 
kommunikatsiooni ja koostööd, eriti 
seoses nende „Horisont 2020” valitud 
projektidega, mida ei ole rahastatud 
ressursside puudumise tõttu.
2.2.4 Järgneva tasandi meetmed peaksid 
pakkuma vahendeid programmist 
„Horisont 2020” lähtuvate 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemuste rakendamiseks ja kiireks 
turuleviimiseks ning need võivad 
sisaldada: katsetehaseid ja näidisrajatisi, 
hüpoteesi kinnitusi ja algusjärgu 
rahastamist, inkubatsioonikeskusi, 
rakendusuuringuid, kindlaid tööstus- ja 
tehnosiirde võimalusi ja klastrite 
toetamist.
2.2.5 Riiklikele ja piirkondlikele 
asutustele tuleks osutada ühistoetust 
selliste innovatsioonistrateegiate 
kavandamiseks ja rakendamiseks, mis 
võivad hõlmata: toetust euroopalist huvi 
pakkuvate teadustöö ja innovatsiooni 
infrastruktuuride ühisrahastamise 
võimaluste tuvastamiseks, rahvusvahelise 
koostöö arendamiseks, metoodilisele 
toetusele vastastikuse hindamise kaudu, 
heade tavade vahetamisele ja koolitustele 
kõikides piirkondades.
2.2.6 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
kaaluma järgnevaid täiendavaid 
meetmeid, mille eesmärk on nende 
tipptaseme ja innovatsiooni potentsiaali 
vabastamine viisil, mis täiendab 
programmi „Horisont 2020” ja loob
sellega koostoimet:
a) vähem arenenud liikmesriikides 
loodavate pädevuskeskuste ning 
väljakujunevate innovatiivsete 
piirkondade ühendamine sarnaste 
juhtivorganisatsioonidega mujal 
Euroopas;
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b) sidemete loomine innovaatiliste 
klastritega ja tipptaseme tunnustamine 
vähemarenenud piirkondades;
c) „Euroopa teadusruumi õppetoolide” 
asutamine, et meelitada ligi silmapaistvaid 
õpetlasi ning
d) juurdepääsu toetamine 
rahvusvahelistele teadustöötajate ja 
innovaatorite võrgustikele.
2.3 LIFE
2.3.1 Võimaluse korral tuleks rakendada 
kooskõla liidu poliitikavahenditega (nii 
rahastamisvahendite kui mitte-
rahastamisvahenditega) kliimamuutuste 
mõjude leevendamise, keskkonnakaitse ja 
ressursitõhususe valdkonnas.
2.3.2 Kuna programmid aitavad kaasa 
jätkusuutliku majanduskasvu 
eesmärkidele tugevama temaatilise 
keskendumise abil ja tugevdatud 
jätkusuutliku arengu põhimõtte abil, on 
lõikes 2.3.1 osutatud koostoime ÜSRi 
fondide regulatiivse raamistiku loomulik 
osa.
2.3.3 Tuleks taotleda koostoimet 
programmiga LIFE, eelkõige 
integreeritud projektidega looduse 
(näiteks ökosüsteemide teenuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse), vee, jäätmete, 
õhu, kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise valdkondades. 
Kooskõlastamist LIFEiga tuleb tagada 
toetavate projektide abil, millel on 
vastastikku täiendav olemus, ja edendades 
LIFEi programmi alusel kinnitatud 
lahendusi, meetodeid ja lähenemisviise.
2.3.4 Keskkonnamõju hindamise (KMH), 
jätkusuutlikkuse mõju hindamise, 
keskkonnamõju strateegilise hindamise ja 
muude asjakohaste vahendite, eelkõige 
nende, mis käsitavad kvaliteeti ja 
takistustevaba keskkonna ja teenuste 
laiendamist, kasutamist tuleks edendada, 
et saada ülevaade bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemisest ja 
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kliimamuutuste mõjudest territoriaalsele 
planeerimisele (sh makropiirkondlikud 
strateegiad) ning piirkondlike ja kohalike 
ostuste langetamisele.
2.3.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
toetama rohelist infrastruktuuri, 
ökoinnovatsiooni ja innovaatiliste 
tehnoloogiate kasutuselevõtmist, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus.
2.3.6 Kõnealuste meetmete kasutamise 
eeltingimus on suutlikkuse 
suurendamine, mis peaks edendama nii 
kohalike kui ka piirkondlike asutuste ja 
partnerite potentsiaale ning arendama 
nende oskusi.
2.3.7 Kuna keskkonnaprobleemid ei tunne 
halduspiire, on Euroopa riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
piiriülene, piirkondadevaheline ja 
riikidevaheline koostöö bioloogilise 
mitmekesisuse ja loodusvarade kaitsmise 
valdkonnas eriti suure tähtsusega. 
Territoriaalse koostöö, teabe-, kogemuste 
ja heade tavade vahetuse potentsiaali 
parem kasutamine aitaks 
märkimisväärselt edendada keskkonna ja 
kliima alaste eesmärkide saavutamist.
2.3.8 Peale selle tuleks ÜSRi fondidest 
rahaliste vahendite eraldamist 
kooskõlastada toetusega, mis on pärit 
programmist NER 300, mille puhul 
kasutatakse tulu, mis saadakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
kohaselt saastekvootide enampakkumisel 
müümisel.
2.4 Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste 
ja innovatsiooni programm
2.4.1 ÜSRi fondide ja Euroopa Liidu 
sotsiaalsete edusammude ja innovatsiooni 
programmi vahelist koostoimet tuleks 
suurendada, eesmärgiga aidata kaasa 
strateegia „Euroopa 2020“, selle peamiste 
eesmärkide, juhtalgatuste, koondsuuniste 
ja noortele pakutavate võimaluste 
algatuse rakendamisele, andes rahalist 
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toetust, et edendada kvaliteetse ja 
jätkusuutlikku tööhõive kõrget taset, 
tagades piisava ja inimväärse 
sotsiaalkaitse, võideldes sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu, parandades 
töötingimusi ja noorte tööhõivet ja 
haridusolukorda.
2.4.2. Eriti peaksid liikmesriigid kasutama 
võimalust viia ellu meetmeid fondide, 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi raames, 
mis peaksid olema vastastikku täiendavad 
ning kooskõlas sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ja innovatsiooni programmi alusel 
teostatavate meetmetega, samuti 
meetmetega valdkondades, nagu 
sotsiaalne dialoog, õigusemõistmine ja 
põhiõigused, võrdsed võimalused, 
haridus, kutseharidus, laste õigused ja 
heaolu, noortepoliitika, 
migratsioonipoliitika, teadustöö ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, 
töötingimused, Euroopa liidu laienemine 
ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.
2.4.3 EURESe piiriülesed partnerlused 
mängivad paljudel piirialadel olulist rolli 
tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisel. 
EURESe piiriüleseid partnerlusi tuleks 
seega ka edaspidi toetada horisontaalsete 
liidu tegevuste kaudu, mida võidakse 
täiendada riiklike vahendite või ESFi abil.
2.4.4 Liikmesriigid peaksid koordineerima 
vastavaid ÜSRi fondide, eriti ESFi ja 
ERFi kohaseid meetmeid sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi mikrorahastamise samba 
meetmetega, mille eesmärk on 
suurendada juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle 
kättesaadavust haavatavatele isikutele, 
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjaile, 
kes soovivad luua või arendada omaenese 
mikroettevõtet, kuid on ebasoodsas 
olukorras seoses ligipääsuga 
krediiditurule, samuti mikroettevõtjatele, 
kes võtavad tööle tööturult enim 
kaugenenud inimesi, ning meetmetega, 
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mille eesmärk on toetada sotsiaalsete 
ettevõtete arengut.
2.4.5 Euroopa Parlamendi algatusel 
toetab sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
innovatsiooni programmi kuuluv 
„Noorsooalgatuste tegevussuund” 
meetmeid, mis on suunatud alla 25-
aastastele inimestele, sealhulgas 
meetmeid varase haridussüsteemist 
lahkumise ennetamiseks eeskätt 
koolitustesse taasintegreerimise teel, 
meetmeid tööturu jaoks oluliste oskuste 
arendamiseks, et ühendada tihedamalt 
tööhõivet, haridust ja koolitust, meetmeid 
tööturule pääsemise toetamiseks esimese 
töökogemuse ja töökohal koolitamise 
kaudu ning meetmeid praktika kvaliteedi 
parandamiseks. Et tugevdada sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja innovatsiooni 
programmi meetmeid, peaksid 
liikmesriigid ja piirkonnad algatama 
vastavad meetmed ÜSRi fondide kohastes 
programmides.
2.5 ERASMUS kõigi jaoks
2.5.1 Tuleks suurendada ÜSRi fondide ja 
programmi „Erasmus kõigi jaoks” 
vahelist sünergiat, et tõsta võimalikult 
palju väljatöötatud vahendite tõhusust ja 
inimestesse investeerimise sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju. Kõnealused 
sünkroniseeritud investeeringud toovad 
olulist kasu nii üksikisikutele kui ka 
ühiskonnale tervikuna, aidates kaasa 
majanduskasvule ja jõukusele, 
suurendades kultuuridevahelist 
üksteisemõistmist, andes juurdepääsu 
suurele hulgale nii formaalsetele kui ka 
mitteformaalsetele haridus- ja 
koolitusmeetmetele, erilise rõhuasetusega 
keelte, sh viipekeele õppimisele, ning 
andes impulsi noortealgatustele ja 
kodaniketegevustele, mis on suunatud 
kõigile põlvkondadele. Programmiga 
„Erasmus kõigi jaoks” toetatakse 
põhiliselt riikidevahelisi projekte, samal 
ajal kui ühtekuuluvuspoliitikal on 
silmatorkavam piirkondlik ja riiklik 
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mõõde. Liikmesriike ja piirkondi 
julgustatakse katsetama vahendeid ja 
meetodeid, mis tulenevad riikidevahelisest 
koostööst „Erasmus kõigi jaoks” abil ja 
seejärel rakendama neid oma 
territooriumil ÜSRi fondide abil.
2.5.2 Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tagama tõhusa kooskõlastamise 
ühtekuuluvuspoliitika ja „Erasmus kõigi 
jaoks” vahel selge eristamise abil 
investeeringute liikide ja toetatavate 
sihtrühmade vahel, eelkõige võttes arvesse 
haavatavate inimeste rühmi. „Erasmus 
kõigi jaoks” keskendab oma toetuse 
riikidevahelistele projektidele, sh 
üliõpilaste, noorte ja töötajate (vaatamata 
nende puuetele) takistustevabale 
liikuvusele, strateegilistele partnerlustele 
organisatsioonide, sidusrühmade ja 
institutsioonide vahel kogu Euroopas ja 
poliitikameetmete väljatöötamist ja 
rakendamist toetavatele tegevustele. 
Ühtekuuluvuspoliitikat puudutavad 
investeerimisprioriteedid on haridus, 
tööturu-koolitus ja õpilaste mobiilsus.
2.5.3 Paremad tulemused on võimalik 
saavutada ka sellega, kui edendada 
liikuvuse rahastamise vastastikust 
täiendavust ja rahastada tegevusi, millega 
juurutatakse programmi „Erasmus kõigi 
jaoks” alusel ELi tasandil kindlaks tehtud 
parimaid tavasid ja innovaatilisi projekte. 
Riiklikud asutused, kes on käesoleva 
programmi kohaselt asutatud, võivad 
vastava kooskõlastamise saavutamisel 
aidata.
2.6 Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üleeuroopalised võrgud, energia- ja 
telekommunikatsioonivõrgud
2.6.1 Euroopa lisandväärtuse 
maksimeerimiseks tuleks Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi, üleeuroopaliste 
võrkude ja Euroopa Ühendamise Rahastu 
(CEF) tegevuskavad koostada tihedas 
omavahelises koostöös, et tagada eri 
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infrastruktuuriliikide (transport, 
energeetika ja telekommunikatsioon) 
optimaalne omavaheline seostatus 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil, samuti ka Euroopa Liidu üleselt.
Maksimaalsed toetuseraldised tuleks anda 
Euroopa ja ühtse turu mõõtmega 
projektidele, esmase prioriteedina 
transpordi, energia- ja digitaalside 
võrgustikele.
2.6.2 Analoogselt vajadusega planeerida 
siseriiklikku infrastruktuuri kui tervikut 
nii Liidu piiriüleste kui ka liikmesriigi eri 
piirkondade vaheliste ühendusteede 
väljaarendamisel, peaksid arenduskavad 
põhinema tegelikul ja prognoositaval 
liikluskoormusel ning määrama kindlaks 
puuduvad ühendused ja kitsaskohad.
Investeeringud üldise võrgu ja 
üleeuroopalise transpordi infrastruktuuri 
võrgu (TEN-T) põhiosa piirkondlikku 
ühendatavusse peaksid tagama, et linna-
ja maapiirkonnad saavad kasu oluliste 
võrkude loodud võimalustest.
2.6.3 Selliste investeeringute esmatähtsaks 
seadmine, mille mõju ulatub väljapoole 
asjaomast liikmesriiki, tuleks viia 
kooskõlla TEN-T planeeringuga, et 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi investeeringud 
transpordiinfrastruktuuri oleksid 
täielikult vastavuses üleeuroopalise 
transpordivõrgu poliitika suunistega, 
milles on määratud kindlaks liidu 
transpordipoliitika põhieesmärgid, 
sealhulgas juurdepääs eakate, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja puuetega 
reisijate jaoks, kliimamuutuse probleemi 
lahendamine, integreeritud 
üleeuroopalise transpordivõrgustiku 
tulevane arenemine ja mitmeliigilise 
koridori kontseptsioon.
2.6.4 Komisjoni koostatud 
transpordipoliitika valges raamatus 
esitatakse konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi visioon 
ning toonitatakse, et transpordisektoris 
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tuleb vähendada märkimisväärselt 
kasvuhoonegaaside heidet. ÜSRi 
fondidele tähendab see keskendumist 
säästvatele transpordiliikidele ja 
investeerimisele valdkondadesse, mis 
annavad Euroopa suurimat 
lisandväärtust, näiteks üleeuroopalistesse 
võrkudesse. Pärast vajalike 
investeeringute väljaselgitamist tuleks 
need prioriseerida vastavalt nende 
panusele ligipääsetavuse, liikuvuse, 
jätkusuutlikkuse, kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ja Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna eesmärkide 
saavutamisele.
2.6.5 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
suunama oma investeeringud uue 
infrastruktuuri ehitamisse ja olemasoleva 
infrastruktuuri suutlikkuse parandamisse 
selle märkimisväärse täiustamise teel.
2.6.6 Meretranspordi investeeringud 
peaksid olema suunatud sadamate kui 
sisenemis- ja väljumispunktide 
läbilaskevõime suurendamisele, ja seda 
koos tervikliku integreerumisega maa-
infrastruktuuridega. Prioriteet tuleb anda 
projektidele, mis puudutavad sadamale 
juurdepääsu ja sisemaa ühendusi.
Siseveeteede areng peab tugevdama nende 
panust jätkusuutlikesse Euroopa 
kaubaveovõrkudesse.
2.6.7 Eelkõige tuleks taotleda vastastikust 
täiendavust ühise juhtimise all ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu, mis on vahetult 
juhitav vahend konkurentsipõhise 
projektide valikuga, infrastruktuuri 
investeeringute vahel. Euroopa 
Ühendamise Rahastu rahastab põhivõrgu 
(üldise võrgu strateegiliselt kõige 
olulisemad osad) projekte, millel on kõige 
suurem Euroopa lisandväärtus ja mis 
näivad olevat kõige keerulisemad seoses 
TEN-T-ga rakendamise mõttes: puuduvad 
piiriülesed ühendused, olulised 
kitsaskohad ja mitmeliigilised 
ühendussõlmed. Ühtekuuluvusfond 
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keskendub kõrge Euroopa 
lisandväärtusega projektidele, et 
kõrvaldada kitsaskohad 
transpordivõrkudes, toetades TEN-T 
infrastruktuuri nii põhi- kui ka üldise 
võrgu jaoks. 
2.6.8 Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest toetatakse ka 
kohalikke ja piirkondlikke infrastruktuure 
ja nende ühendusi liidu kõige tähtsamate 
võrkudega energia- ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas.
2.6.9 Euroopa Ühendamise Rahastu 
täiendab ühtekuuluvus- ja 
struktuurifonde, kuna see aitab 
infrastruktuuri piirkondlikke ja kohalikke 
arengueesmärke saavutada selleks, et 
pakkuda võimalikult kõrget lisandväärtust 
funktsionaalse ja integreeritud ühtse turu 
jaoks ning sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks.
2.7 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend, 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument ning Euroopa 
Arengufond
2.7.1 Tuleks suurendada välisvahendite ja 
ühtekuuluvuspoliitika koostoimet, et 
parandada mitmesuguste liidu poliitika 
eesmärkide saavutamist.. Koostoime ja 
vastastikune täiendavus tuleks luua 
eelkõige Euroopa Arengufondi, 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
ning Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi puhul.
2.7.2 Põhjalikuma territoriaalse 
lõimumise tagamisega tuleks ära 
kasutada ühtekuuluvuspoliitika ning 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi raames toimuva 
territoriaalse koostöö meetmete 
koostoime. Nende vahendite vastastikuse 
täiendavuse potentsiaal on suurim 
piiriülese koostöö valdkonnas. 
Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
seetõttu tagama, et olemasolevad 
tegevused oleksid seostatud vastloodud 
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Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitustega, pöörates erilist tähelepanu 
valitsuseväliste organisatsioonide, eriti 
katusorganisatsioonide mahtude 
suurendamisele, selleks et saada 
juurdepääs fondidele, kooskõlastamisele 
ja parimatele tavade vahetamisele.
3. ÜSRi fondide vahelise kooskõlastamise 
mehhanism
3.1 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
tagama, et ÜSRi fondide kaudu 
rahastatavate sekkumistega luuakse 
koostoime ning et tõhustamisega 
vähenevad asjaomases piirkonnas 
halduskulud ja -koormus.
3.2 ÜSRi fondide rakendamise eest 
vastutavad avaliku sektori ja 
korraldusasutused peaksid tegema tihedat 
koostööd partnerluslepingu ja 
programmide ettevalmistamisel, jälgimisel 
ja hindamisel. Eelkõige peaksid nad:
a) selgitama välja sekkumisvaldkonnad, 
kus ÜSRi fonde saab kombineerida 
täiendaval viisil, et saavutada üks või mitu 
käesolevas määruses sätestatud 
temaatilistest eesmärkidest;
b) edendama ühe ÜSRi fondi eest 
vastutavate korraldusasutuste kaasamist 
teiste korraldusasutuste ja asjaomaste 
avaliku sektori asutuste poolt 
toetuskavade väljatöötamisse, et tagada 
koostoime ja vältida kattuvusi ning 
edendada mitmefondilist lähenemisviisi;
c) moodustama programmide jaoks, mille 
puhul kasutatakse ÜSRi fonde, ühised 
järelevalvekomisjonid ning töötama välja 
teisi ühiseid juhtimis- ja 
kontrollisüsteeme, et hõlbustada ÜSRi 
fondide kasutamise eest vastutavate 
asutuste tegevuse kooskõlastamist;
d) kasutama ühise elektroonilise 
haldamise lahendusi ja 
universaalteenistusi, et teavitada toetuse 
taotlejaid ja saajaid ÜSRi fondide kaudu 
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pakutavatest toetustest;
e) tagama nende fondide 
juurdepääsetavuse VKEde jaoks.
3.3 Tuleks luua Euroopa 
järelevalvesüsteem, et teostada 
järelevalvet ÜSRi fondide rakendamise ja 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide 
saavutamisel tehtud arengute üle, tagades 
samas artikli 5 kohaselt partnerite 
kaasatuse.
4. Territoriaalse kooskõlastamise 
prioriteedid (piiriülene, riikidevaheline ja 
piirkondadevaheline)
4.1 Regionaalarengut, töökohtade loomist 
ja ühtekuuluvust silmas pidades peitub 
suur potentsiaal koostöös, mis ületab 
halduspiire ja püüab üle saada ka 
looduslikest piiridest. Sageli on kõige 
tõhusam see koostöö, mis põhineb ühisel 
vajadusel ja toimub ühisel territooriumil.
4.2 Piiriülene koostöö tuleneb 
arusaamisest, et paljud probleemid ei 
tunnista halduspiire. Nende tõhusaks 
lahendamiseks tuleb tegutseda asjaomasel 
territoriaalsel tasandil ühiselt ja jagada 
teadmisi.
4.3 Lisaks saab piirialade varjatud 
potentsiaali ära kasutada kohapealse elu 
arengule suunatud toetusmeetmete 
kaudu.
4.4 Kaks olemasolevat 
makropiirkondlikku strateegiat on 
sillutanud teed huvitatud poolte ühisele 
tegevusele sobival territoriaalsel tasandil.
Nende strateegiate abil on hakatud 
paremini aru saama vajadusest teha 
koostööd selliste probleemide puhul 
(näiteks Läänemere või Doonau jõe 
puhastamine), mille lahendamisega ei tule 
üks liikmesriik üksi toime.
Makropiirkondade strateegiaid ja teisi 
territoriaalse koostöö vorme võiks toetada 
nii Euroopa Regionaalarengu Fondi kui 
ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja 
konkreetsed tingimused 
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makropiirkondade strateegiate 
toetamiseks tuleks programmides eraldi 
välja tuua.
4.5 Tõkete ületamine peab olema ÜSRi 
fondide programmide koostamise osa –
olemasolevate makropiirkondade 
strateegiate eesmärke tuleks 
kavandamisfaasist alates kajastada 
vajaduste analüüsis ja eesmärkide 
seadmisel asjaomastele rakenduskavadele.
Makropiirkondlikud strateegiad 
õigustavad end vaid juhul, kui nende 
eesmärke võetakse arvesse asjaomaste 
piirkondade ja liikmesriikide 
ühtekuuluvuspoliitika programmide 
strateegilisel kavandamisel.
4.6 Samal ajal peavad liikmesriigid ja 
piirkonnad tagama, et territoriaalse 
koostöö programmid annaksid tõhusa 
panuse strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkidesse. Liikmesriigid ja 
piirkonnad saavad seega edendada 
koostööd ning testida, katsetada ja 
kehtestada uusi lahendusi, kindlustades, 
et koostöö on korraldatud laiemate 
poliitikaeesmärkide toetuseks. Vajaduse 
korral tuleks territoriaalset koostööd 
kasutada poliitikute kokkusaamiste 
korraldamiseks piiriüleselt, et leida 
lahendusi enam levinud probleemidele.
4.7 Liikmesriigid ja piirkonnad peaksid 
käsitama territoriaalse koostöö 
programme peamiselt kasulike 
vahenditena, et ületada tõkked koostööle, 
mis omakorda toetaks riiklikke ja 
piirkondlikke poliitikaeesmärke, mille 
mõju ulatub programmi valdkonnast 
kaugemale.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tulemusraamistik koosneb igale 
prioriteedile aastateks 2016 ja 2018
kehtestatud vahe-eesmärkidest ning 
2022. aastaks kehtestatud eesmärkidest.
Vahe-eesmärgid ja eesmärgid esitatakse 
tabelis 1 ettenähtud vormis.

1. Tulemusraamistik koosneb igale 
prioriteedile programmiperioodi kaheks 
kindlaks aastaks, mis eelnevad 
liikmesriigi ja komisjoni poolt vastastikku 
kokku lepitud tulemuslikkuse hindamise 
aastatele, kehtestatud vahe-eesmärkidest 
ning 2022. aastaks kehtestatud 
eesmärkidest. Vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid esitatakse tabelis 1 ettenähtud 
vormis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vahe-eesmärgid on prioriteedi 
konkreetse eesmärgi saavutamise vahe-
etappideks seatud eesmärgid, mis 
väljendavad ettenähtud tempot perioodi 
lõpuks seatud eesmärkide suunas 
liikumisel. aastaks kehtestatud vahe-
eesmärgid hõlmavad finants- ja 
väljundinäitajaid. aastaks kehtestatud vahe-
eesmärgid hõlmavad finants-, ja 
väljundinäitajaid ning vajaduse korral 
tulemusnäitajaid. Samuti võib kehtestada 
vahe-eesmärke rakendamise olulisimatele 
etappidele.

2. Vahe-eesmärgid on prioriteedi 
konkreetse eesmärgi saavutamise vahe-
etappideks seatud eesmärgid, mis 
väljendavad ettenähtud tempot perioodi 
lõpuks seatud eesmärkide suunas 
liikumisel. Tulemuslikkuse hindamise 
esimesele aastale eelnevaks aastaks 
kehtestatud vahe-eesmärgid hõlmavad 
finants- ja väljundinäitajaid.
Tulemuslikkuse hindamise teisele aastale 
eelnevaks aastaks kehtestatud vahe-
eesmärgid hõlmavad finants- ja 
väljundinäitajaid. Samuti võib kehtestada 
vahe-eesmärke rakendamise olulisimatele 
etappidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaugeleulatuvad, kuid realistlikud 
liikmesriigi konkreetsete vajaduste, 
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sekkumiste iseloomu ning asjaomasele 
prioriteedile eraldatud vahendite osas;

Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vahe-eesmärke ja eesmärke võib 
muuta liikmesriigi taotlusel artiklis 26 
kehtestatud menetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.1 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– isiklikele vajadustele kohandatud 
teenuseid ja varase etapi preventiivseid 
tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega;

– isiklikele vajadustele kohandatud 
teenuseid ja varase etapi preventiivseid 
tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega, 
sealhulgas inimesed marginaliseerunud 
kogukondadest;

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.1 – tulp 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Tööturuasutused on loonud võrke 
tööandjate ja õppeasutustega.

– Tööturuasutused on loonud võrke 
tööandjate ja õppeasutustega, ka 
valdkonnaüleselt.

Muudatusettepanek 219

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – tulp 3 – taane 1 –
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alataane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmeid teabe ja teadlikkuse tõstmise 
kohta keskkoolihariduse tasandil;

Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.2 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nõuandeid ja uute ettevõtete loomist;

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.3 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– isiklikele vajadustele kohandatud 
teenuseid ja varase etapi preventiivseid 
tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega;

– isiklikele vajadustele kohandatud 
teenuseid ja varase etapi preventiivseid 
tööturumeetmeid, mis on avatud kõikidele 
tööotsijatele ega piirdu töötutega, 
sealhulgas inimesed marginaliseerunud 
kogukondadest;

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 8 – alapunkt 8.4 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriigis on rakendatud meetmed 
aktiivsena vananemise edendamiseks ja 
ennetähtaegselt vanaduspensionile 
mineku vähendamiseks.

– liikmesriigis on rakendatud meetmed 
aktiivsena vananemise edendamiseks.
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Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.1 – tulp 3 – taane 2–
alataane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pöörab erilist tähelepanu nende 
rühmade erivajadustele, kelle puhul on 
varakult haridussüsteemist lahkumise oht 
suurem, samuti varakult 
haridussüsteemist lahkumise ennetamise 
kaudu, juurdepääsuga kvaliteetsele, 
mitmekülgsele väikelaste 
arenguprogrammidele, koduõppele ja 
kogukonnaõppele üles ehitatud 
algatustele ja tasuta lastehoiuteenustele;

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.1 – tulp 3 – taane 2 –
alataane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.

– on valdkonnaülene ja hõlmab ning 
koordineerib kõiki poliitikavaldkondi ja 
sidusrühmi, sealhulgas kultuuri, kunsti ja 
spordi valdkonnas, mis on olulised kooli 
poolelijätmise lahendamiseks.

Muudatusettepanek 225

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.2 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 1 – alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades;

– suurendavad kõrghariduse omandamist 
madala sissetulekuga ja muudes 
alaesindatud rühmades, pöörates erilist 
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tähelepanu kõige haavatavatele 
rühmadele;

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 9 – alapunkt 9.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Temaatilised 
eesmärgid

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid

Muudatusettepanek

Temaatilised 
eesmärgid

Eeltingimused Täitmise kriteeriumid

– Kutsehariduse ja väljaõppe kui 
jätkusuutliku arengu ja kaasava 
majanduskasvu mootori tunnustamine;
– meetmed põhikoolituse ja kutsealase 
täiendkoolituse kvaliteedi ja tõhususe 
parendamiseks;

9.3 a Kutseharidus ja 
väljaõpe – nüüdisaegse 
kutsehariduse ja 
väljaõppe riiklike või 
piirkondlike strateegiate 
olemasolu.

– meetmed kutsehariduse ja väljaõppe 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on kooskõlas riikliku vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamise
eesmärgiga (nagu see on määratletud 
riiklikus reformiprogrammis), mis sisaldab 
tööhõivevõimalusi ebasoodsas olukorras 
olevatele ühiskonnagruppidele;

– sätestab konkreetsed ettepanekud ja 
avaliku korra tagamise meetmed, mis 
peaksid töötama riikliku vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärgi 
täitmise suunas (nagu see on määratletud 
riiklikus reformiprogrammis ja riiklikes 
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sotsiaalaruannetes), mis sisaldab
kvaliteetseid tööhõivevõimalusi 
ebasoodsas olukorras olevatele 
ühiskonnagruppidele;

Muudatusettepanek 228

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– näitab, et tööturu osapooled ja 
asjaomased sidusrühmad on kaasatud 
aktiivse kaasamise kavandamisse;

– näitab, et tööturu osapooled ja 
asjaomased sidusrühmad on kaasatud
riiklike vaesusevastaste strateegiate ja 
kõikide aktiivse kaasamise strateegiatesse 
igas etapis (programmeerimine, 
rakendamine ja hindamine);

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hõlmab kõikehõlmavat lähenemisviisi 
laste vaesuse vastu võitlemiseks ning laste 
heaolu edendamiseks.

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – tulp 3 – taane 2 –
alataane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seab saavutatavad riiklikud romade 
integratsiooni eesmärgid, et vähendada 
vahet elanikkonna põhiosaga. Need 
eesmärgid peaksid hõlmama vähemalt 
nelja ELi romade integratsiooni eesmärki, 

– seab saavutatavad riiklikud romade 
integratsiooni eesmärgid, et vähendada 
vahet elanikkonna põhiosaga. Need 
eesmärgid peaksid hõlmama vähemalt 
nelja ELi romade integratsiooni eesmärki, 
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mis on seotud juurdepääsuga haridusele, 
tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele;

mis on seotud juurdepääsuga haridusele, 
tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele ning 
peegelduvad avaliku korra tagamise 
meetmetes;

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.1 – tulp 3 – taane 2 –
alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga;

– on kooskõlas riikliku 
reformiprogrammiga ja riiklike 
sotsiaalaruannetega;

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.2 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi. – hõlmab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi
koos piisavate eelarvevahenditega;

Muudatusettepanek 233

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 10 – alapunkt 10.2 – tulp 3 – taane 1 –
alataane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagab, et kogukonna ja 
kodanikuühiskonna, sh piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste perspektiivid on 
kaasatud poliitikate ja programmide 
planeerimisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.
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Muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – tulp 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Institutsioonilise suutlikkuse
parandamine ja avaliku halduse
tõhustamine

11. Institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa
avaliku halduse tugevdamine ning 
sidusrühmade suutlikkuse parandamise 
edendamine

(osutatud artikli 9 lõikes 11) (osutatud artikli 9 lõikes 11)

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – tulp 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Strateegia liikmesriikide haldustõhususe 
tugevdamiseks on olemas ja rakendamisel. 
Strateegia sisaldab järgmist:

– Strateegia liikmesriikide piirkondliku ja 
kohaliku haldustõhususe tugevdamiseks on 
olemas ja rakendamisel. Strateegia sisaldab 
järgmist:

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – tulp 3 – taane 1 – alataane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– marginaliseeritud kogukondadest pärit 
inimeste tööhõive avalikus sektoris;

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Temaatilised eeltingimused – punkt 11 – tulp 3 – taane 1 – alataane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– partnerlusprintsiibi tõhususe 
strateegiad, sealhulgas 
finantskontseptsioon artikli 5 lõike 1 
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punktides a, b ja c nimetatud partnerite 
suutlikkuse kohta.

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – tulp 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mehhanismi olemasolu, millega tagatakse 
27. novembri 2000 direktiivi 2000/78/EÜ
(millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja 
kutsealale pääsemisel) ja 29. juuni 2000. 
aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest
päritolust) tõhus rakendamine ja 
kohaldamine

Mehhanismi olemasolu, millega tagatakse 
27. novembri 2000 direktiivi 2000/78/EÜ
(millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja
kutsealale pääsemisel) ja 29. juuni 2000. 
aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest
päritolust) tõhus rakendamine ja 
kohaldamine ja teised rahvusvahelised 
diskrimineerimisvastased kohustused, 
nagu ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioon (artikkel 5)

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – tulp 3 – taane 1 – alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– strateegia fondide rakendamisse kaasatud 
personali koolitamiseks ja teavitamiseks;

– võrdõiguslikkuse üksuse määramine 
piisava võimega ja võimsusega, et tagada 
võrdseid võimalusi, ja strateegia fondide 
rakendamisse kaasatud personali 
koolitamiseks ja teavitamiseks;

Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 1 – tulp 3 – taane 1 – alataane 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– korraldused korjata kokku liigitatud 
andmed romade, puuetega isikute, naiste 
ja noorte ning vanurite kohta, ja kasutada 
andmeid järelevalves ning hindamises;

Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 2 – tulp 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
strateegia ja selle tõhusa rakendamise 
mehhanismi olemasolu.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
strateegia ja selle tõhusa rakendamise 
mehhanismi olemasolu läbi soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
konkreetsete toimingute.

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 3 – tulp 3 – taane 1 – alataane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO 
konventsiooni artikliga 9, et ennetada, 
selgitada välja ja kõrvaldada puuetega 
inimeste juurdepääsu raskendavad ja
tõkestavad asjaolud;

– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO 
konventsiooni artikliga 9, et ennetada, 
selgitada välja ja kõrvaldada puuetega 
inimeste juurdepääsu raskendavad ning
tõkestavad asjaolud igas valdkonnas, 
sealhulgas infrastruktuuri, teenuste ja 
kaupade puhul;

Muudatusettepanek 243

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 3 – tulp 3 – taane 1 – alataane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– institutsiooniline kord ÜRO 
konventsiooni rakendamiseks ja 

– institutsiooniline kord ÜRO 
konventsiooni rakendamiseks ja 
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järelvalveks kooskõlas konventsiooni 
artikliga 33;

järelevalveks kooskõlas konventsiooni 
artikliga 33 ja puude 
esindusorganisatsioonide kaasatus selliste 
korralduste kujundamisel ja 
rakendamisel;

Muudatusettepanek 244

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Üldised eeltingimused – punkt 3 – tulp 3 – taane 1 – alataane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– puude esindusorganisatsioonide 
kaasamine selliste korralduste 
kujundamisel ja rakendamisel;
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