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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 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 
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.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama oma 
riikliku reformiprogrammi kohaselt 
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 
erialateadmistest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et partnerid osaleksid järjepidevalt 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistamisel, rakendamisel, 
järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Selgitus

Kindlate käitumisjuhiste ettepaneku puudumisel on sellise vahendi kasutuselevõtmise 
põhjused ning selle eesmärk ja olemus ebaselged.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis proovima kõrvaldada ebavõrdsust 
ning edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassi või etnilise 
päritolu, religiooni või usu, puude, vanuse 
või seksuaalse sättumuse alusel, tagades ka 
puuetega inimeste juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 3
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 
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.

(14) Tuleks vastu võtta ühine strateegiline 
raamistik, mis kannab liidu eesmärgid 
soovitustena üle ÜSRi 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.

Or. en

Selgitus

ÜSRi lisamiseks esitatud tingimused peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtma 
seadusandliku tavamenetlusega.
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Muudatusettepanek 4
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 
reformiprogrammi kohaselt 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.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

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 fondide 
toetuse tõhususe seisukohast. Seda, kas 
need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames, võttes 
täielikult arvesse eelnevat kogemust ja 
liikmesriigi olukorda. Juhtudel, kui 
eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.
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Or. en

Muudatusettepanek 6
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 suunas liikumise üle. 
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
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 kohaldama programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide suunas liikumise üle. 
Tulemusraamistik peaks hõlmama 
kaugeleulatuvaid, kuid realistlikke sihte ja 
vahe-eesmärke, ning selles tuleks 
täielikult arvesse võtta konkreetseid 
tingimusi ja liikmesriigi ette nähtud 
sekkumiste olemust. Komisjon peaks 
koostöös liikmesriikidega kaks korda 
programmiperioodi jooksul, liikmesriigi ja 
komisjoni poolt vastastikku kokku lepitud 
aastatel tegema tulemuslikkuse analüüsi 
Tuleks ette näha tulemusreserv, mis 
eraldataks liikmesriigi ja komisjoni poolt 
vastastikku kokku lepitud aastal, 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 kohaldama programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt. Komisjon peaks võtma 
arvesse igasuguseid majanduslikus ja 
sotsiaalses olukorras toimunud muutusi, 
mis võivad mõjutada vahe-eesmärkide või 
sihtide saavutamist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 7
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 makromajanduslike 
tasakaalunihete parandamise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
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.

(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.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
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.

(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 0,1% majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest 
tulemusreservina kõrvale panna.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 6% ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta (88) Selleks et täiendada või muuta 
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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 
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, 

käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
tulemusreservi jaotamise lisaeeskirjadega, 
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 
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.
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sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 11
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 
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.

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu vastastikku 
heakskiidetud 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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa I – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 2
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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, milles liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihid teisendatakse ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed kui 
soovitused, mida iga ÜSRi fondi puhul 
arvesse võetakse, kooskõlas
investeerimisprioriteetide ning 
mehhanismidega ÜSRi fondide 
programmitöö ühtsuse ja järjepidevuse 
tagamiseks liikmesriikide ja liidu 
majandus- ja tööhõivepoliitikaga vastavalt 
aluslepingu artiklile 174;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa I – artikkel 2 – lõige 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 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga ning milles, võttes 
arvesse oma riiklikku reformiprogrammi,
on sätestatud liikmesriigi strateegia, 
prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa I – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 24 a (uus)
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 4 
alusel.

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia riiklike 
reformiprogrammide kohaselt 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 4 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kindlate käitumisjuhiste ettepaneku puudumisel on sellise vahendi kasutuselevõtmise 
põhjused ning selle eesmärk ja olemus ebaselged.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 10 – lõige 1

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, muudab 
ühine strateegiline raamistik liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide eesmärgid ja sihid 
soovitusteks ÜSRi fondide kesksete 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga temaatilise eesmärgi osas igast 
ÜSRi fondist toetust saavad põhimeetmed;

(a) soovitused iga temaatilise eesmärgi 
osas igast ÜSRi fondist toetust saavate 
põhimeetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 11 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid;

(d) vajaduse korral iga ÜSRi fondi koostöö 
tegevuste prioriteedid, võttes arvesse 
makropiirkondlikke ja mere vesikonna 
strateegiaid liikmesriikide prioriteetide 
kohaselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en

Selgitus

ÜSRi lisamiseks esitatud tingimused peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtma 
seadusandliku tavamenetlusega.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
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ühises strateegilises raamistikus, ning 
eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel antud konkreetse 
riigiga seotud soovitustes ning vastavates 
nõukogu soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel;

ühises strateegilises raamistikus kui 
soovitused, ning eesmärkidest, mis on 
sätestatud aluslepingu artikli 121 lõike 2 
alusel antud konkreetse riigiga seotud 
soovitustes ning vastavates nõukogu 
soovitustes, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, võttes 
arvesse liikmesriigi riiklikku 
reformiprogrammi;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 14 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid;

v) peamised prioriteetsed koostööalad, 
võttes vajaduse korral arvesse 
makroregionaalseid ja mere vesikonna 
strateegiaid liikmesriigi prioriteetide 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 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;

ii) ÜSRi fondide linna-, maa- ja ranniku- ja 
kalastuspiirkondade ja teatud piirkondlike 
erijoontega alade 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 soovituslik loetelu;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 14 – lõige 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 ja 
tööpuudusest kõige rohkem mõjutatud 
geograafiliste piirkondade või kõige 
suurema diskrimineerimis- 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;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 14 – lõige 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, 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;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II– artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab partnerluslepingut
heaks kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 

2. Komisjon võtab partnerluslepingu 
artikli 14 punkti a alapunktide iii–iv ja 
alapunktide vi–vii ning punkti d 
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liikmesriik on partnerluslepingu esitanud, 
eeldusel et kõiki komisjoni tehtud märkusi 
on nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Partnerlusleping ei jõustu enne 1. jaanuari 
2014.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 16 – lõige 1

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 antud 
konkreetse riigiga seotud 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 
prioriteetidega, 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 ja piirkondlikke 
vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 
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sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad, kas fondide 
toetuse tõhususe seisukohast asjakohased 
eeltingimused kohaldatava investeerimise 
korral on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

0,1% 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.



PA\897903ET.doc 21/42 PE486.190v01-00

ET

artikli 20 sätetele.

Or. en

Selgitus

Kavandatud ettepanek tekitab tõsist muret selle mõju osas ÜSRi fondide üldstruktuurile, 
komisjoni volitustele ja liikmesriikide halduskoormusele.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 2017. ja 
2019. aastal koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 
võttes aluseks partnerluslepingus ja 
programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemusraamistiku 
kehtestamise meetod on sätestatud I lisas.

1. Komisjon viib igas liikmesriigis 
koostöös liikmesriikidega läbi 
programmide tulemuslikkuse analüüsi, 
võttes aluseks partnerluslepingus ja 
programmides sätestatud 
tulemusraamistiku. Tulemuslikkuse 
hindamine viiakse läbi kaks korda 
programmiperioodi jooksul, liikmesriigi ja 
komisjoni vastastikku kokku lepitud 
aastatel. Tulemusraamistiku kehtestamise 
meetod on sätestatud I lisas.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2019. aasta tulemuslikkusanalüüsi põhjal 
võtab komisjon rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles määratakse iga ÜSRi fondi ja 
liikmesriigi puhul programmid ja 

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

liikmesriigi puhul programmid ja 
prioriteedid, mis on saavutanud oma vahe-
eesmärgid, võttes muu hulgas arvesse 
väliseid tingimusi ning muutusi ELi ja 
asjaomase liikmesriigi SKPs. Liikmesriik 
teeb ettepaneku tulemusreservi eraldamise 
kohta kõnealuses komisjoni otsuses 
sätestatud programmidele ja prioriteetidele. 
Komisjon kiidab heaks asjaomaste 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 lõike 2 kohaselt läbi viidud 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – peatükk IV – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makromajanduslikud tingimused Abi eelarveraskustega liikmesriikidele

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 2017. 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 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, 7a ja 8 
sätestatud üldpõhimõtteid, ning esitatakse 
aruanne kliimamuutusega seotud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 44 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 2019. 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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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. 
Tulemuslikkuse hindamise aastate
läbivaatamiskoosolek hõlmab liikmesriigi 
kõiki programme ja arvesse võetakse ka 
eduaruandeid, mille liikmesriik on nendel 
aastatel vastavalt artiklile 46 esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 48 – lõige 3 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) kavandatud meetmete asjakohasus 
puuetega inimeste ligipääsu tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) toetus sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
suutlikkuse suurendamisele seoses 
haavatavate rühmade esindajate 
kaasamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 56 – lõige 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 58 – lõige 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;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 58 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindel määr kuni 15 % abikõlblikest 
personalikuludest;

(b) kindel määr kuni 20% abikõlblikest 
personalikuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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 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.
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Or. en

Selgitus

On väga oluline säilitada olemasolevad käibemaksu tingimustele vastamise eeskirjad, selleks 
et vältida täiendavat halduskoormust ning sellest tulenevat ohtu, et liikmesriigid fonde 
oluliselt vähem kasutama hakkavad. Tagastamatu käibemaksu tingimustele vastamine on 
väga oluline peamiselt omavalitsustele ja piirkondadele, eriti vähemarenenud piirkondadele, 
mis võivad vastasel juhul sattuda silmitsi isegi suuremate raskustega kui praegu.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 60 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 10 %
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 3 %
EAFRD toetusest programmi tasandil;

(b) kogusumma, mis on programmi raames 
eraldatud programmipiirkonnas 
toimuvatele toimingutele, ei ületa 15%
ERFi, Ühtekuuluvusfondi või EMKFi 
toetusest prioriteedi tasandil või 5%
EAFRD toetusest programmi tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

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:

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa II – 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:

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 84 – lõige 3

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 

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25% 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40% 
üleminekupiirkondade ja 45%
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
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[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabi rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. en

Selgitus

Kindlate andmete puudumisel, millega põhjendatakse kavandatud suuri erinevusi arvude 
vahel, võttes arvesse liikmesriikide vahelisi erinevusi, oleks parem olemasoleva paindlikkuse 
säilitamine. Üksikute fondide eraldised tuleb kokku leppida partnerluslepingus riikliku 
reformiprogrammi ning liikmesriigi muude asjakohaste programmide ja strateegiate alusel.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi 
investeeringute vahenditest 0,1% peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 20.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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.

Or. en
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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 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) soovituslik 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 juhtimiseks delegeeritud 
vahendid ja ESFi toetuse iga-aastane 
soovituslik eraldis integreeritud meetmete 
jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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 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;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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;
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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 rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 89 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 95 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 100 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) meetmed puuetega inimeste ligipääsu 
tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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:

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 101 – lõige 3 – punkt e
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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;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III– artikkel 101 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) puuetega inimeste ligipääsu 
tagamiseks võetud erimeetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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 erivajaduste 
rahuldamise meetmete rakendamisel, 
pöörates eriti tähelepanu puuetega 
inimestele ja marginaliseerunud 
kogukondadele, lisades vajaduse korral 
kasutatud rahastamisvahendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 106 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuetega inimestel peab olema 
kommunikatsioonistrateegiale 
juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 108 – lõige 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.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 75%.

Rakenduskavade kaasfinantseerimise määr 
iga prioriteetse suuna tasandil Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames ei 
tohi olla üle 85%.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 124 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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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;

Or. en

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.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 127 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 124 muudatuste selgitusega tuleks liikmesriikidele tagada suurem 
paindlikkus ka seoses kohustustest vabastamisega. Lisaks tuleb uue õigusraamistiku peamise 
põhimõttena tagada prognoositavus.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Osa III – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f

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;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – 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. 2016. aastaks kehtestatud vahe-
eesmärgid hõlmavad finants- ja 
väljundinäitajaid. 2018. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en


