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Muudatusettepanek 5
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tuleb rõhutada mitmesuguste 
rahastamisvahendite, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Euroopa 
Integratsioonifondi, ühenduse 
rahvatervise alase tegevusprogrammi ja 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi vahelise sünergia ja 
vastastikuse täiendavuse parema 
ärakasutamise tähtsust, et saavutada EL 
2020 strateegia keerukaid eesmärke, mille 
eesmärk on arukam, sotsiaalselt 
kaasavam ja rohelisem arengu ning 
ebasoodsamate väikepiirkondade ja kõige 
haavatavamate, keerukate mitmetahuliste 
puudustega rühmade tulemuslikum 
toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada. 

(2) Selleks et lihtsustada liidu rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele, on vaja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi
eeskirju nii liidu kui ka riiklikul tasandil
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veelgi lihtsustada 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.

(2) Selleks et lihtsustada liidu rahastamise 
juhtimist, kiirendada investeeringute 
tegemist liikmesriikides ja piirkondades 
ning suurendada rahastamise mõju 
majandusele ning jätkusuutlike ja 
ühiskondlikku osalust kindlustavate 
töökohtade loomisele, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse 
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist liikmesriikides ja 
piirkondades ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.

(2) Selleks et lihtsustada ühenduse 
rahastamise juhtimist, kiirendada 
investeeringute tegemist kõigil 
valitsemistasanditel alates riiklikust ja 
lõpetades kohaliku omavalitsuse 
tasandiga ning suurendada rahastamise 
mõju majandusele ja selles osalejatele, 
eelkõige VKEdele, mõjutades sellega 
positiivselt tööhõivet, on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirju veelgi 
lihtsustada.
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Or. it

Muudatusettepanek 9
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Komisjon peaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule andma aru 
käesoleva määruse mõjust maksete 
tasemele, eelarveprojektis maksete taseme 
arvessevõtmisele ja finantsperspektiivi
läbivaatamisele. Samuti tuleks komisjoni 
aruandes hinnata mõju tööhõivele ja 
sotsiaalsele kaasatusele.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et lihtsustada praeguse finants-
ja majanduskriisiga võitlemiseks 
ettenähtud rakenduskavade vastuvõtmist, 
peaksid liikmesriigid hindamise asemel 
esitama analüüsi, mis õigustaks 
rakenduskava läbivaatamist.

(6) Selleks et lihtsustada praeguse finants-
ja majanduskriisi ning selle mõjuga 
ettevõtetele ja tööhõivele võitlemiseks 
ettenähtud rakenduskavade vastuvõtmist,
peaksid liikmesriigis hindamise asemel 
esitama analüüsi, mis õigustaks 
rakenduskava läbivaatamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 11
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Just kriisiaegadel, kui kasvab surve 
tööturule ja suureneb koondamiste oht, 
on vaja suuta paindlikult reageerida, et 
toetada sihipäraselt eriti just abivajavaid 
liikmesriike või üksikuid regioone. 
Seepärast on oluline koostada reeglistik, 
mis võimaldaks Euroopa Sotsiaalfondil ka 
tulevikus kiiresti reageerida, et vältida 
viivitusi programmide rakendamisel ja 
negatiivset mõju jätkusuutlike, 
ühiskondlikku osalust tagavate 
töökohtade säilitamisele ja loomisele. 

Or. de

Muudatusettepanek 12
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rakenduskavasid tuleb rakendada 
täpselt ja kasutada liidu rahastamist 
optimaalselt, et oleks võimalik rakendada 
tööturu aktiivmeetmeid, nagu töötute 
koolitamine, ümberkorraldusmeetmete 
prognoosimine ja haldamine, töötajate 
oskuste täiendamine kooskõlas tööturu 
vajaduste ja majandusega ning noortele 
kõrgetasemeliste praktikakohtade 
loomine. Majandus- ja finantskriisi 
tingimustes on tööhõive säilitamise 
vajadus või vabade töökohtade leidmine 
äärmiselt vajalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Võttes arvesse erakorralisi 
asjaolusid ning praeguse majandus- ja 
finantskriisi märkimisväärset ja 
enneolematut mõju liikmesriikide 
riigieelarvele, on vaja kriisist kõige enam 
haaratud liikmesriikidele või üksikutele 
regioonidele teha aastal 2010 osaline 
lisaettemaks, et kindlustada korrapärane 
vahendite juurdevool ning et abisaajatele 
oleks programmi rakendamise ajal 
võimalik makseid teha.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et paremini ära kasutada 
erinevate käimasolevate programmide 
vahendeid, tuleks pikendada tähtaega, 
millega automaatselt tühistatakse 
rahaliste vahendite arvutamise sidumine 
2007. aasta koguosalusega. Selline 
paindlikkus on vajalik, kuna programmid 
on käivitunud oodatust aeglasemalt ja 
alles hiljem kinnitatud. Arvestades kriisi, 
on niimoodi võimalik sobilikul viisil 
toetada töökohtade säilitamisele ja 
loomisele suunatud algatusi.



PE439.426v01-00 8/15 AM\807764ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 15
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 44 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) peamiselt väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele suunatud 
finantskorraldusvahendeid, nagu 
riskikapitalifondid, tagatisfondid ja 
laenufondid;

a) peamiselt väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele suunatud 
finantskorraldusvahendeid, nagu 
riskikapitalifondid, tagatisfondid, 
väikekrediidi- ja laenufondid;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
 Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 47 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
“1. Hindamise eesmärk on parandada 
fondidest saadava toetuse kvaliteeti, 
mõjusust ja kooskõla ning strateegiat ja 
rakenduskavade elluviimist, võttes 
arvesse asjaomaste liikmesriikide ja 
piirkondade konkreetseid struktuurilisi 
probleeme, säästva arengu eesmärki 
ning ühenduse asjakohaseid õigusakte, 
mis käsitlevad keskkonnamõju, kaasa 
arvatud puuetega inimestele tõketevaba 
keskkonna loomise protsessi, ja 
strateegilist keskkonna hindamist.”
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Or. en

Selgitus

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Muudatusettepanek 17
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 55 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 55 lõike 2 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
„Arvestamisel võtab korraldusasutus 
arvesse kõnealusele investeeringuliigile 
sobivat võrdlusperioodi, projekti liiki, 
kõnealuse investeeringuliigi puhul 
tavaliselt eeldatavat kulutasuvust ja 
põhimõtet, et saastaja maksab, ning 
vajaduse korral asjaomase liikmesriigi 
suhtelise jõukusega seotud õigluse 
kaalutlusi."

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulusid ei ole võimalik eelnevalt 
objektiivselt hinnata, tuleb puhastulu, mis 
on saadud viie aasta jooksul pärast 
toimingu lõpetamist, maha arvata 
komisjonile deklareeritud kuludest.

3. Kui tulusid ei ole võimalik eelnevalt 
objektiivselt hinnata või see ei ole 
tehniliselt usaldusväärne, tuleb puhastulu, 
mis on saadud viie aasta jooksul pärast 
toimingu lõpetamist, maha arvata 
komisjonile deklareeritud kuludest. 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 57 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik või korraldusasutus tagab 
infrastruktuuri investeerimises või tootlikus 
investeerimises seisnevale toimingule 
fondide toetusesäilitamise ainult siis, kui 
viie aasta jooksul alates toimingu 
lõpetamisest ei tehta kõnealuse toimingu 
suhtes märkimisväärseid muudatusi, mis 
tulenevad kas infrastruktuuri 
omandisuhetes toimunud muutustest või 
tootmistegevuse lõpetamisest ja mis 
mõjutavad toimingu olemust või 
rakendamistingimusi või annavad mõnele 
ettevõtjale või avalik-õiguslikule asutusele 
põhjendamatuid eeliseid.

1. Liikmesriik või korraldusasutus tagab 
Infrastruktuuri investeerimises või 
tootlikus investeerimises seisnevale 
toimingule fondide toetusesäilitamise 
ainult siis, kui kümne aasta jooksul alates 
toimingu lõpetamisest ei tehta kõnealuse 
toimingu suhtes märkimisväärseid 
muudatusi, mis tulenevad kas 
infrastruktuuri omandisuhetes toimunud 
muutustest või tootmistegevuse 
lõpetamisest ja mis mõjutavad toimingu 
olemust või rakendamistingimusi või 
annavad mõnele ettevõtjale või avalik-
õiguslikule asutusele põhjendamatuid 
eeliseid. 
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Or. de

Muudatusettepanek 20
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 57 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lühendada lõikes 1 
sätestatud tähtaega väikeste või keskmise 
suurusega ettevõtjate investeeringu või 
nende loodud töökohtade säilitamiseks.

Liikmesriigid võivad lühendada lõikes 1 
sätestatud tähtaega väikeste või keskmise 
suurusega ettevõtjate investeeringu või 
nende loodud töökohtade säilitamiseks viie 
aastani. 

Or. de

Muudatusettepanek 21
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Artikli 82 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt: 
„e a) liikmesriikidele, kes said rahalist 
toetust vastavalt nõukogu 18. veebruari 
2002. aasta määrusele nr 332/2002, et 
lihtsustada keskmise tähtajaga 
finantstoetuse sisseviimist liikmesriikide 
maksebilansi 1 toetamiseks, või 
liikmesriigid, kelle 2009. aasta SKP 
võrreldes eelneva aastaga on reaalselt 
enam kui 10 % kahanenud või kelle 
üldine või teatud regioonide töötuse määr 
võrreldes eelneva aastaga on tõusnud 
enam kui 3 protsendipunkti, saavad 2010. 
aastal 2 % Ühtekuuluvusfondi ja 4 % 
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Euroopa Sotsiaalfondi käimasolevate 
programmide osalusest. 

1 ELT L 53 23.2.2002, lk. 1.“

Or. de

Muudatusettepanek 22
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 93 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 
„1. Komisjon vabastab automaatselt
kõik need teise lõigu kohaselt arvutatud 
summad rakenduskavas, mida ei ole 
kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
saadetud kooskõlas artikliga 86 
maksetaotlust rakenduskava eelarveliste 
kulukohustuste aastale järgneva teise 
aasta 31. detsembriks, välja arvatud 
lõikes 2 nimetatud erandi korral. 
Summa arvutamisel, millises ulatuses 
eelmises lõigus mainitud automaatne 
vabastamine toimub, lisab komisjon ühe 
kuuendiku 2007. aasta 
toetuste/osamaksetega seotud iga-
aastasest eelarvelisest kulukohustusest 
igale 2008-2013 aastal tehtud eelarvelisele 
kulukohustusele."

Or. en

Selgitus

2007. aastal tehtud toetustega/osamaksetega seotud automaatse kulukohustustest vabastamise 
edasilükkamine võimaldab suuremat paindlikkust olukorras, kus rakenduskavade 
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heakskiitmine on olnud oodatust aeglasem.

Muudatusettepanek 23
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 93 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Komisjon vabastab automaatselt kõik 
need teise lõigu kohaselt arvutatud 
summad rakenduskavas, mida ei ole 
kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
saadetud kooskõlas artikliga 86 
maksetaotlust rakenduskava eelarveliste 
kulukohustuste aastale järgneva teise 
aasta 31. detsembriks, välja arvatud 
lõikes 2 nimetatud erandi korral.

Toetuse automaatseks tühistamiseks 
arvutab komisjon summa, mis moodustub 
iga aasta kohta ühe kuuendiku 2008. kuni 
2013. aasta toetustest, arvestades juurde 
2007. aasta koguosaluse.“

Or. de

Muudatusettepanek 24
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artiklile 93 lisatakse järgmine 
lõige:
"2 a. Erandina lõike 1 esimese lõigu ja 
lõike 2 sätetest, ei kehti automaatse 
vabastamise tähtajad 2007. aasta 
toetuste/osamaksetega seotud iga-
aastastele kulukohustustele."

Or. en

Selgitus

2007. aastal tehtud toetustega/osamaksetega seotud automaatse kulukohustustest vabastamise 
edasilükkamine võimaldab suuremat paindlikkust olukorras, kus rakenduskavade 
heakskiitmine on olnud oodatust aeglasem.

Muudatusettepanek 25
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1083/2006
Artikkel 93 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artiklile 93 lisatakse järgmine lõige: 

„2 a. Erandina lõike 1 esimese lõigu ja 
lõike 2 sätetest ei rakendata toetuse 
automaatse tühistamise tähtaegu 2007. 
aasta aastasele koguosalusele.“

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Üleminekumeetmed 

Selleks, et kinni pidada käesolevas 
määruses esitatud kulukohustustest 
vabastamisele üleminekureeglite 
erandjuhtudest, taaskehtestatakse 
assigneeringud, mis tühistati komisjoni 
poolt 2007. aasta kulukohustustest 
vabastamise tõttu seoses määruse nr 
1083/2006 artikli 93 lõike 1 esimese lõigu 
ja artikli 97 rakendamisega vastavalt 
finantsmääruse artiklile 11, sellises 
ulatuses, mis on vajalik määruse nr 
1083/2006 artikli 93 lõike 1 teise lõigu 
rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

2007. aastal tehtud toetustega/osamaksetega seotud automaatse kulukohustustest vabastamise 
edasilükkamine võimaldab suuremat paindlikkust olukorras, kus rakenduskavade 
heakskiitmine on olnud oodatust aeglasem. 


