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LÜHISELGITUS

Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa arengu oluline osa ja omab keskset rolli strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide elluviimisel. Käesolev ettepanek on osa komisjoni 
laiaulatuslikumast seadusandlikust paketist ja selle eesmärk on põhjalikult muuta 
ühtekuuluvuspoliitika kujundamise ja rakendamise viisi, et suurendada selle poliitika mõju 
Euroopa prioriteetide saavutamisele. Uue raamistiku eesmärk on luua ühiste põhireeglite 
kogum, millega reguleeritakse kõiki struktuurivahendeid. Selles määratletakse eesmärgid, mis 
on kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ja kehtestatakse sätted, mis käsitlevad tingimusi ja 
tulemuslikkuse hindamist, järelevalve korda, aruandlust ja hindamist ning juhtimist ja 
kontrollimist. 

Eelnevalt lähtuvalt nähakse ettepanekus ette erisätted, mis reguleerivad ühtekuuluvusfondi –
struktuurivahendit, mis aitab liikmesriikidel, kelle kogurahvatulu elaniku kohta on väiksem 
kui 90 % EU 27 keskmisest, teha investeeringuid transpordivõrgustikesse ja keskkonda.

Määruses määratakse kindlaks ühtekuuluvusfondi sekkumisulatus: komisjoni ettepaneku 
kohaselt edendab ühtekuuluvusfond keskkonna vallas üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele kõikides sektorites, toetab investeeringuid kliimamuutusega kohanemisse ja 
ohtude ennetamisse, vee- ja jäätmesektorisse ja linnakeskkonda. Investeeringud energiasse on 
samuti abikõlblikud, kui neil on selge positiivne mõju keskkonnale, näiteks kui nendega 
edendatakse energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist. Transpordi vallas toetatakse 
ühtekuuluvusfondist üleeuroopalisse transpordivõrku, aga ka vähese CO2-heitega 
transpordisüsteemidesse ja säästvasse linnatransporti tehtavaid investeeringuid

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni esitatud uue raamistiku ja ettepaneku 
ühtekuuluvusfondi reguleerivate erisätete kohta. Arvamuse koostaja leiab siiski, et 
ühtekuuluvuspoliitika, mida käsitletakse Euroopa Liidu säästva arengu põhivahendina, peaks 
olema seotud tervikliku lähenemisviisiga, milles võetakse samal ajal arvesse 
keskkonnakaitset, integreeritud energiapoliitika vastuvõtmist, töökohtade loomist, säästva 
transpordi ja kodanikele kõrget elukvaliteeti tagavate „arukate linnade” arendamist. Suuremat 
tähelepanu tuleks pöörata struktuurifondide juurdepääsu tingimustele ning fonde tuleb hallata 
täielikult läbipaistvalt, et tagada, et liikmesriigid ja piirkonnad kasutavad raha Euroopa Liidu 
järelevalve all tõeliselt otstarbekalt.

Antud eesmärki arvesse võttes soovib arvamuse koostaja esitada ühtekuuluvusfondi käsitleva 
ettepaneku parandamiseks mitmed muudatusettepanekud.

Esiteks tuleks märkida, et integreeritud lähenemisviis on vajalik säästva linnaarengu 
seisukohalt:„arukate linnade” loomiseks tuleb tegeleda korraga probleemidega, mis on seotud 
energiatõhususe ja tootmise, juurdepääsetavuse, haljastuse, sotsiaalse integratsiooni ja 
inimeste elukeskkonna kohandamisega säästva arengu nõuetega. Sellepärast on esitatud 
mitmed muudatusettepanekud, mis võimaldavad ühtekuuluvusfondi puhul rohkem 
keskenduda integreeritud linnamõõtmele.

Ka suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi on määrava tähtsusega, et saavutada 
ühtekuuluvusfondi positiivne ja pikaajaline mõju, edendades selleks fondi haldamisega seotud 
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avaliku halduse ja eraettevõtete tõhusust ja läbipaistvust. Euroopa Liit peaks oma 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kaudu edendama head valitsemistava ja arukat 
spetsialiseerumist.

Ühtekuuluvusfond võib olla ka oluline vahend edendamaks ökosüsteemipõhist lähenemisviisi 
bioloogilise mitmekesisuse ning maastike kaitsel ja taastamisel ning aitab lähendada linna- ja 
maapiirkondi, edendades terviklikku territoriaalset ühtekuuluvust, mis hõlmab linna kui 
elupaika ning kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamist ja edendamist.

Ühiseid näitajaid, mis mõõdavad fondi eesmärkide saavutamist, tuleks täiendada uute ja 
täpsemate säästva arengu näitajatega. Selliste näitajate puhul tuleb arvesse võtta töökohti, mis 
on loodud ühtekuuluvusfondi vahenditega ning ühiselt riigi ja erainvesteeringute kaudu; tuleb 
kehtestada ka uued näitajad, mis mõõdavad otsemalt selliste linnastrateegiate juurutamist ja 
rakendamist, mille eesmärk on „arukate linnade” arendamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tehnilist abi. c) tehnilist abi ja suutlikkuse 
suurendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eluhoonetega seotud kulusid. välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine väikestes ja
keskmise suurusega ettevõtetes;

ii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine ettevõtetes, 
eelkõige väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes (VKEd);

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) linna- ja maapiirkondades elavate 
inimeste elukeskkonna kohandamise 
toetamine energiatõhususe nõuete ja 
taastuvenergia kasutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate ja 
säästvate, arukate ja integreeritud 
energiakavade edendamine 
linnapiirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine;

i) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine, sealhulgas jõgede ja 
rannikualade ökosüsteemide taastamine 
kaitseks üleujutuste eest;

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selliste investeeringute edendamine, mis 
on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

ii) selliste investeeringute ning tehnilise ja 
institutsioonilise suutlikkuse edendamine, 
mis on suunatud konkreetsete ohtudega 
toimetulemiseks, vastupanuvõime 
tagamiseks katastroofide puhul ja 
katastroofide tagajärgedega toimetulemise 
süsteemide väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja 
taastamine, mh roheliste infrastruktuuride 
kaudu;

iii) bioloogilise mitmekesisuse, pinnase 
kvaliteedi, kultuuripärandisse kuuluvate 
maastike kaitse ja taastamine ning 
ökosüsteemi teenuste edendamine, mh 
roheliste infrastruktuuride kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) linna- ja maapiirkondade järjepideva 
omavahelise mõju edendamine 
keskkonnasäästlikkuse parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) linnade integreeritud 
arengustrateegiate edendamine arukate 
linnade arendamiseks, milles järgitakse 
energiatõhususe, juurdepääsetavuse, 
haljasalade, elupaikade kohandamise ja 
sotsiaalse integreerumise terviklikku 
lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine ja õhusaaste vähendamine.

iv) linnakeskkonna parandamine sh 
mahajäetud tööstusobjektide 
taaselustamine, haljasalade loomine ja
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laiendamine ning õhusaaste vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine 
haldusorganite institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhususe ning 
ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud
avalike teenuste tugevdamise kaudu.

e) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse parandamine tehnilise abi 
andmisega ning haldusorganite ja avalike 
teenuste tõhususe edendamine 
ühtekuuluvusfondi mõjusamaks ja 
läbipaistvamaks rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tulusad 
investeeringud

Majanduskasv ja 
töökohtade loomine

ettevõtted  Toetust saavate ettevõtete arv

EUR Erainvesteeringud, mis on võrdsed riigi toetusega

täistööajaga 
töökohad

Fondi vahenditega loodud töökohad

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – veerg 3 – rida 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jäätmekäitlusmahu kasv Jäätmete taaskasutus- ja käitlusmahu
kasv

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ettevõtted Paranenud energiatõhususega ettevõtete arv, sh 
VKEd.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – tabel – rida 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Linnade areng

isikute arv Linnade integreeritud arengustrateegiatega 
hõlmatud aladel elavad inimesed

m2 Uued haljasalad linnapiirkondades

isikute arv Täiustatud kultuuripärandist ja säilitatud 
ajaloolistest ehitistest kasu saavates piirkondades 

elavad inimesed
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EUR Investeeringud majandustegevuse elavdamisse 
linnapiirkondades

Or. en


