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LÜHISELGITUS

Struktuurifondid on oluline ELi vahend energeetika, uuendustegevuse, teadusuuringute, 
telekommunikatsiooni ja VKEde valdkonnas kokku lepitud ELi poliitikaeesmärkide 
elluviimiseks strateegiliste finantsinvesteeringute abil. Seepärast on meie parlamendikomisjon 
ELi aastate 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja investeerimisprioriteetide õigest 
püstitamisest sügavalt huvitatud ja sellega seotud. Pealegi peame tagama struktuurifondide 
kaudu tehtavate investeeringute piisava kooskõla teiste ühenduse programmidega (eelkõige 
Horisont 2020, Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) ning ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programm (COSME)) ning eri fondide vahelise koostoime parimal viisil 
ärakasutamise.

Eesmärkide ja investeerimisprioriteetide täpseks määratlemiseks ning paremaks 
kooskõlastamiseks ja fondi nõuetekohaseks rakendamiseks esitab raportöör mitmeid 
muudatusettepanekuid nii ühissätetes kui ka Euroopa Regionaalarengufondi ja 
Ühtekuuluvusfondi määruses.

Raportöör on seisukohal, et ühise strateegilise raamistiku, mis hõlmab mõningaid kõigile 
regionaalpoliitika fondidele ühiste juhiste ja eeskirjade keskseid elemente, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu võimalikult tihedas koostöös ühenduse institutsioonidega läbi vaatama 
ja heaks kiitma.

Seda silmas pidades tahaks raportöör jätta selle küsimuse vastutavale komisjonile otsustada, 
kuid sellegipoolest võib arvamusest leida
- muudatusettepanekuid, mis selgelt piiravad ühtse strateegilise raamistiku 

kohaldamisala, kuna raamistiku abil peab toimuma vaid põhiõigusaktides määratletud 
eesmärkide ja investeerimisprioriteetide operatiivtasandile ülekandmine;

- Euroopa Regionaalarengufondi ja Ühtekuuluvusfondi puudutavaid 
muudatusettepanekuid, millega püütakse paremini määratleda investeerimisprioriteete, 
mis tulenevad komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 final) kavandatud 
kesksetest meetmetest.

Sellega soovib raportöör tagada, et kaasseadusandja arutab struktuurifondide strateegilisi 
eesmärke ja keskseid investeerimisprioriteete ning langetab asjakohased otsused.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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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) 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; on seisukohal, 
et struktuurifonde tuleks kasutada täiel 
määral, et toetada suutlikkuse 
suurendamist piirkondades meetmete 
kaudu, mille eesmärk on pädevuskeskuste 
rajamine, ülikoolide kaasajastamine, 
teaduslike seadmete ostmine, kohalik 
tehnosiire, toetus idufirmadele ja 
hargettevõtetele ning kohaliku tasandi 
koostöö valdkonna ja teadusringkondade 
vahel; on veendunud, et see võimaldab 
töötada välja nn tippteadmisteni viiva 
astmestiku, mille tulemusel osalevad 
nimetatud piirkonnad programmis 
Horisont 2020 täiel määral, tuginedes 
kvaliteedile ja pädevustele; väljaspool 
programmi Horisont 2020 on 
struktuurifonde võimalik kasutada 
selleks, et rahastada või kaasrahastada 
Horisont 2020 teadusprojektide 
järelmeetmeid ja hinnata teadusuuringute 
tulemusi selleks, et julgustada lihtsat 
juurdepääsu teadmistele või lihtsustada 
sellest tulenevate teadmiste kasutamist 
nende otsese majandusliku või 
ühiskondliku kasu jaoks;
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Struktuurifondide ja teiste 
ühenduse programmide vahelise 
koostoime suurendamiseks peaks 
komisjon looma veebipõhise koondi 
ühenduse programmiprojektide 
ettepanekutest, mis on saanud positiivse 
hinnangu, kuid mida ühendus ei ole kas 
üldse või piisavalt rahastanud, ning seda 
korrapäraselt ajakohastama.
Liikmesriigid peaksid kaaluma, kas 
koondisse kantud ja neile sobivaid 
projektiettepanekuid saaks lisada nende 
rakenduskavadesse.

Selgitus

Uus põhjendus kajastab ettepanekut anda n-ö kvaliteedimärk selliste programmide nagu 
Horisont 2020, CEF või COSME suurepärastele projektidele või näidis- või katsetehastele, 
mida ei ole ELi fondidest piisavalt või ei ole üldse rahastatud, kuid mida liikmesriigid saaksid 
rahastada struktuurifondide kaudu. Kõigepealt peaks aga vastav teave olema kättesaadav.

Muudatusettepanek 3

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 

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, millel on tihe 
sisuline side ÜSRi fondide tõhusa 
rakendamisega ja mis avaldavad neile 
otsest mõju, tagamaks, et liidu toetuse 
tulemuslikuks kasutamiseks oleksid olemas 
vajalikud raamtingimused. Seda, kas need 
eeltingimused on täidetud, peaks hindama 
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komisjonil olema volitus peatada
programmile tehtavad maksed.

komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus kaaluda
programmile tehtavate maksete peatamist.

Selgitus

Vahel juhtub, et eeltingimused ei sõltu programmi haldava isiku või asutuse otsesest 
tegevusest.

Muudatusettepanek 4

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 koostöös liikmesriikidega 
tegema aastatel 2017 ja 2019 
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. 
Komisjon peaks koostöös liikmesriikidega 
tegema aastatel 2017 ja 2019 
tulemuslikkuse analüüsi. 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. Kui need korrektsioonid või 
maksete peatamine on seotud 
liikmesriigiga, mis on finantsstabiilsuse 
säilitamisega tõsistes raskustes või sellises 
ohus, võib need vahendid teha komisjoni 
juhitud eraldi kasvuprogrammiga 
liikmesriigile kättesaadavaks. See peab 
toimuma asjaomaste programmide põhjal, 
kuid lähtuvalt kõrgeima majandusliku 
tõhususega prioriteetidest. Selle 
mehhanismi eesmärk on vältida 
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majanduslikult pingelise olukorra edasist 
süvenemist.

Muudatusettepanek 5

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. 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. Kui liikmesriik ei ole pikema 
perioodi jooksul kui kolm kuud piisavaid 
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meetmeid võtnud, võib komisjon peatatud 
maksed komisjoni juhitud programmiga 
ja tema kontrolli all kättesaadavaks teha. 
Prioriteediks peab olema majanduskasvu 
suurim toetamine, näiteks tööstust 
vahetult teenindav infrastruktuur, 
takistamaks piirkondliku majanduse ja 
sotsiaalse olukorra suuremat 
kahjustamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Asjaomase liikmesriigi taotlusel 
peaks komisjon võtma vastu ad hoc 
otsuse, millega kehtestatakse programmi 
suhtes kohaldatavad tingimused, lähtudes 
assigneeringutest, mis tulenevad 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
korrektsioonidest ja maksete peatamistest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning 
ringrahastamisvormid muudavad niisuguse 
toetuse pikemas perspektiivis 
jätkusuutlikumaks.

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning 
ringrahastamisvormid muudavad niisuguse 
toetuse pikemas perspektiivis 
jätkusuutlikumaks ja võimaldavad jõuda 
suurema hulga võimalike 
toetusesaajateni.
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Selgitus

Kontseptsioon on täpsemalt välja toodud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud),
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. On tarvis 
kehtestada ka erinormid, mis käsitlevad 
ÜSRi fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist.

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. On tarvis 
kehtestada ka erinormid, mis käsitlevad 
ÜSRi fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist. Need lisanduvad ja 
järelejäänud vahendid koos teiste 
ettenähtud vahenditega, näiteks 
finantskorrektsioonidest tulenevate 
vahenditega, tuleks komisjoni kontrolli all 
ja lähtuvalt majanduskasvu enim 
soodustavatest prioriteetidest teha 
kättesaadavaks nendele liikmesriikidele, 
millel on tõsiseid raskusi 
finantsstabiilsuse säilitamisega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Komisjonil peaks suurprojektide 
hindamisel olema kogu vajalik teave, et 
otsustada, kas fondide rahaline toetus 
põhjustab olulist olemasolevate 
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töökohtade kadu Euroopa Liidus, 
tagamaks, et ühenduse rahastamine ei 
toetaks ümberpaigutamist Euroopa 
Liidus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Nõuab seoses otseste 
tegevustoetustega ettevõtjatele selle 
asjaoluga arvestamist, et 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamine ei 
pruugi mõjutada äriühingute – ja eriti 
suuremate äriühingute – otsuseid avada 
tehaseid teatavas kohas, vaid pigem 
sattuda nende äriühingute taskusse, kes 
on sellised otsused juba teinud 
(ballastkahjum), ja nõuab seetõttu, et 
suurtele eraettevõtjatele antaks toetust 
investeeringuteks uurimis- ja 
arendustegevusse või pakutaks 
varasemast sagedamini toetust kaudselt, 
infrastruktuuri rahastamisena.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 c) Samuti tuleb struktuurifonde 
reguleerivasse üldmäärusesse lisada 
selged sätted, mis välistavad ELi toetused 
ümberpaigutamistele liidu piires ja 
alandavad kontrollikünnise selliste 
investeeringute kontrollimiseks 10 
miljonile, jättes suured ettevõtjad 
otsetoetuste saajate seast välja ning 
kehtestades toimingutele 10-aastase 
piirangu.



AD\905587ET.doc 11/51 PE486.188v02-00

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Raskes finantsseisundis või sellest 
ohustatud liikmesriikide puhul, kellele 
osutatakse juba toetavaid meetmeid 
vastavalt artikli 22 lõikele 1, võib 
komisjon vahendite tsentraliseeritud 
haldamise raames kooskõlas määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53a 
teha taotluse alusel kättesaadavaks 
korrigeeritud ja/või tagasi nõutud 
vahendid ja/või intressitulu või muud 
tagasimaksed eraldi programmi raames, 
mis keskendub majanduskasvu 
soodustavatele investeeringutele, eelkõige 
majandusega seotud taristuprojektidele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 b (uus)



PE486.188v02-00 12/51 AD\905587ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 b) Et vältida selliste liikmesriikide 
puhul, kes juba on raskes finantsseisundis 
või sellest ohustatud, nende 
finantsseisundi halvenemist, peaks 
komisjon asjaomaste liikmesriikide 
taotlusel ja komisjoni juhtimisel tegema 
võimalikult kiiresti kättesaadavaks tagasi 
nõutud või peatatud vahendid eraldi 
programmiga, mille eesmärk on 
konkreetne majanduskasvu soodustamine, 
näiteks majandusega seotud taristu 
arendamise kaudu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Toimingute suhtes, 
mille kulu on suurem kui 10 miljonit 
eurot, on komisjonil 
auditeerimiskohustus. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest, ümberpaigutamisest
või pettusest, või auditivalimina pärast 
lõpuleviidud toimingu lõpetamist. Et 
komisjoni auditeerimistase oleks 
proportsionaalne riskiga, peaks komisjonil 
olema võimalik vähendada oma 
auditeerimistegevust rakenduskavade 
puhul, kus ei ole märkimisväärseid 
vajakajäämisi või kui auditeerimisasutus 
on olnud eelmisel toetusperioodil 
usaldusväärne.

Muudatusettepanek 16
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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 partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – 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 

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
asjaomaseid koondsuuniseid, riiki 
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aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

käsitlevaid soovitusi aluslepingu artikli 121
lõike 2 kohaselt, vastavaid nõukogu 
soovitusi, mis on vastu võetud aluslepingu 
artikli 148 lõike 4 alusel ja mis põhinevad 
riiklikel reformikavadel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu poliitika ja prioriteetidega ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid, 
võttes samal ajal arvesse iga liikmesriigi 
eriomast konteksti.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ÜSRi fondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös.

3. ÜSRi fondidelt saadavat toetust 
rakendatakse komisjoni ja liikmesriikide 
tihedas koostöös vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud 
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud 
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
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osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi.

osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi ning artikli 22 
lõikes 2a nimetatud rahalistes raskustes 
olevate liikmesriikide toetamise 
programmid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tõhususe ja
tulemuslikkuse kavandatavate eesmärkide 
saavutamise tagamise ning järelevalve, 
aruandluse ja hindamise abil, ja 
valikumenetluste läbipaistvuse, rõhutades 
vajadust avalikustada põhjendused.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
kooskõlas artikli 4 lõikega 4
partnerlussuhte asjaomaste kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega ning
järgmiste partneritega:

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel, 
elluviimisel ja hindamisel toetatakse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning töö-
ja pereelu ühitamist, et suurendada naiste 
tööhõivet, ning kindlustatakse
sooküsimuste lõimimine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia 
säästva arengu raames ning seejuures peab 
liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu
artiklis 11, võttes arvesse põhimõtet, et 
saastaja maksab.

ÜSRi fondide eesmärke tuleb ellu viia
tervikliku säästva arengu raames ning 
seejuures peab liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab, ja 
vajadust vältida tulevasi väliskulusid 
Euroopa ühiskonnale.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) vähese CO2- ja suurema mõjuga 
saasteainete heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

Selgitus

Heitkoguste vähendamise tee laiendamine lisaks CO2-le ka teistele saasteainetele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) energiatõhususe suurendamine 
kõigis sektorites, eelkõige ehitus- ja 
elamumajandussektorites;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonnakaitse ja kultuuripärandi 
kaitsmine ning ressursitõhususe 
edendamine, samuti selle tõhus juhtimine 
erasektori piisava kaasatuse kaudu;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi ja tähtsate 
võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade 

(7) säästvate ühendvedude ja liikuvuse 
edendamine, keskendudes samal ajal 
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kõrvaldamise edendamine; kitsaskohtade kõrvaldamisele ning luues 
puuduvad piiriülesed ühendused säästva 
transpordi ja ühendvedude 
infrastruktuurides;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

(8) tööhõive suurendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) investeerimine haridusse, oskustesse 
ja pidevõppesse;

(10) investeerimine tervisesse, haridusse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

(11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine ning 
territoriaalarengule Euroopa Liidu 
territoriaalse tegevuskava kaudu 
strateegia „Euroopa 2020” raames kõigil 
juhtimistasanditel strateegilise suunitluse 
andmine.

Selgitus

Tehniline abi peaks hõlbustama ka altpoolt tulevat strateegilist sekkumist. 2011. aastal 
liikmesriikide poolt heaks kiidetud „Territoriaalne tegevuskava 2020” sisaldab ELi 
territoriaalarengu jaoks väga kasulikke soovitusi.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 9 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamine;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Ühtse ja ühise lähenemisviisi tagamiseks 
peab nimetatud strateegia väljatöötamine 
toimuma dialoogis liikmesriikides ELi 
regionaalpoliitika elluviimise eest 
vastutavate asutustega.

Selgitus

Ühises strateegilises raamistikus toimub vaid põhiõigusaktides määratletud eesmärkide ja 
investeerimisprioriteetide ülekandmine operatiivtasandile. 

Soovitav on pidev dialoog elluviimise eest vastutavate asjaomaste asutustega liimesriikides.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) igast ÜSRi fondist toetust saavad 
põhimeetmed iga temaatilise eesmärgi 
kohta ja kooskõlas iga ÜSRi fondi 
investeerimisprioriteetidega;

Selgitus

Ühises strateegilises raamistikus toimub vaid põhiõigusaktides määratletud eesmärkide ja 
investeerimisprioriteetide ülekandmine operatiivtasandile.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 11 – lõik 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 strateegiaid ning mere 
vesikonna ja valglapiirkonna strateegiaid
või sünergiaid;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 11 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) mehhanismid, millega tagatakse ÜSRi 
fondide programmitöö sidusus ja 
järjepidevus konkreetse riigi kohta antud 
soovitustega vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 2 ning vastavate 
nõukogu soovitustega, mis võetakse vastu 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, 
tuginedes riiklikele reformikavadele.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 alusel vastu delegeeritud akte ühise 
strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse
vastuvõtmisest.

Ühine strateegiline raamistik on esitatud
käesoleva määruse lisas.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, võib komisjon esitada 
seadusandjale selle taotlusel 
muudatusettepaneku.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga liikmesriik valmistab komisjoni 
toetusel ja komisjoniga koostöös 30. 
septembriks 2013 ette partnerluslepingu 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 13 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid koostavad 
partnerluslepingu vastavalt artikli 4 lõikele 
4 koostöös artiklis 5 osutatud partneritega.
Partnerlusleping valmistatakse ette, 
pidades dialoogi komisjoniga.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) erinevuste ja arenguvajaduste analüüs 
lähtuvalt temaatilistest eesmärkidest ja 
põhimeetmetest, mis on määratud kindlaks 
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, 
tuginedes riiklikele reformikavadele;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) programmide eelhindamise kokkuvõtlik 
analüüs, milles põhjendatakse temaatiliste 
eesmärkide valikut ja ÜSRi fondide 
eraldisi ning vastutuse jaotust;
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi tasandil 
ÜSRi iga fondi kohta, samuti 
kliimameetmetega seotud eesmärkidele ette 
nähtud toetuse soovituslik kogusumma;

iv) liidu toetuse soovituslik eraldis 
temaatiliste eesmärkide kaupa riigi ja 
piirkonna tasandil ÜSRi iga fondi kohta, 
samuti kliimameetmetega seotud 
eesmärkidele ette nähtud toetuse 
soovituslik kogusumma;

Selgitus

Oluline on mõista, kui suur toetus eraldatakse temaatilistele eesmärkidele piirkonna tasandil.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 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 strateegiaid ja mere 
vesikonna ning valglapiirkondade
strateegiaid ja olemasolevaid sünergiaid;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) riigi ja piirkondliku tasandi mehhanismid 
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks;

i) riigi ja piirkondliku tasandi 
mehhanismid, struktuurid ja asutused
ÜSRi fondide ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vaheliseks 
koordineerimiseks; teiste ELi 
rahastamisvahenditega 
kooskõlastamisega seoses tuleks näidata, 
millised struktuurid tagavad eri 
rahastamisvahendite strateegiliste 
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prioriteetide määratlemise. Sellised 
struktuurid peaksid samuti püüdma 
vältida tegevuste kattumist, selgitama 
välja täiendavat finantsabi vajavad 
valdkonnad ning pakkuma abisaajatele 
sidusaid ja sujuvaid rahastamisvõimalusi;

Selgitus

Käesoleva lisanduse tingis komisjoni talituste töödokumendis (SWD (2012) 61 final) antud 
selgitus selle kohta, kuidas peaks toimuma kooskõlastamine teiste ELi 
rahastamisvahenditega. Selliseid, struktuurifondide eduka kasutamise jaoks vajalikke 
küsimusi tuleks käsitleda põhiõigusaktis.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) integreeritud lähenemisviis vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
piirkondade või demograafiliste 
probleemidega võitlevate 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;

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) integreeritud lähenemisviis 
piirkondade infrastruktuuri 
arendamiseks, eelkõige seoses ÜSRi 
fondide, Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
TENi fondide integreeritud kasutamisega, 
pöörates eriti suurt tähelepanu 
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piiriülestele sidemetele ja piirkondlikele 
ühendustele rahvusvaheliste 
transporditelgedega;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) programmides tulemusraamistiku jaoks 
kehtestatud vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide vahelise kooskõla tagamiseks;

i) programmides tulemusraamistiku jaoks 
kehtestatud mõõdetavate kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete vahe-eesmärkide ja sihtide 
koondtabel, millele on osutatud artikli 19 
lõikes 1, koos metoodika ja 
mehhanismidega programmide ning ÜSRi 
fondide vahelise kooskõla tagamiseks;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 14 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 
strateegilisele raamistikule, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse
riigikohta antud soovitustele ning nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 

1. Komisjon hindab partnerluslepingu 
vastavust käesolevale määrusele, ühisele 
strateegilisele raamistikule, aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 alusel konkreetse riigiga 
seotud antud soovitustele ning nõukogu 
soovitustele, mis on vastu võetud 
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aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel, võttes 
arvesse programmide eelhindamisi, ning 
teeb oma tähelepanekud kolme kuu jooksul 
alates partnerluslepingu esitamisest.
Liikmesriik esitab kogu vajaliku lisateabe 
ja vajaduse korral teeb 
partnerluslepingusse parandused.

aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel,
tuginedes riiklikele reformikavadele,
võttes arvesse programmide eelhindamisi, 
ning teeb oma tähelepanekud kolme kuu 
jooksul alates partnerluslepingu 
esitamisest. Liikmesriik esitab kogu
vajaliku lisateabe ja vajaduse korral teeb 
partnerluslepingusse parandused.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab partnerluslepingut heaks 
kiitva otsuse vastu rakendusaktidega 
hiljemalt neli kuud pärast seda, kui 
liikmesriik on partnerluslepingu esitanud,
pärast seda, kui komisjoni tehtud märkusi 
on arvesse võetud. Kõnealune liikmesriik 
ja komisjon teevad koostööd, et võtta 
partnerlusleping vastu võimalikult 
kiiresti. Igal juhul ei ole 
partnerluslepingu heakskiitmise periood 
pikem kui kuus kuud alates lepingu 
edastamisest liikmesriigile. 
Partnerlusleping ei jõustu enne 1. jaanuari 
2014.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.

1. Eeltingimused iga ÜSRi fondi tarbeks 
sätestatakse fondispetsiifilistes eeskirjades.
Need eeltingimused peaksid olema 
tingimata tihedas sisulises seoses ÜSRi 
fondide tõhusa rakendamisega.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon hindab eeltingimuste täitmise 
kohta esitatud teavet partnerluslepingu ja 
programmide hindamise raames. Komisjon 
võib programmi vastuvõtmisel otsustada 
peatada kõik programmile eeltingimustega 
seotud valdkonnale mõeldud vahendite 
arvel tehtavad vahemaksed või osa 
vahemaksetest kuni eeltingimuste 
täitmiseks võetavate meetmete 
nõuetekohase rakendamiseni. Suutmatus 
viia programmis sätestatud tähtajaks lõpule 
meetmeid, mida on vaja eeltingimuste 
täitmiseks, annab komisjonile alust maksed 
peatada. Liikmesriikide puhul, mis on 
finantsraskustes või nendest ohustatud, 
võetakse arvesse artikli 22 lõiget 2a 
(komisjoni juhitava eriprogrammi 
taotlus).

Selgitus

Partnerluslepingus tuleks selgelt ära näidata mehhanismi rakendamisega seotud kohustuste 
jagunemine komisjoni, liikmesriigi ja korraldusasutuse vahel.

Et eeltingimused hõlmavad ka karistuste süsteemi, tuleb need tihedalt siduda 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise ja tegevusprogrammide eesmärkidega. ELi tasandil 
kehtestatud tingimustes võidakse mitte arvestada teiste, kohalike või piirkondlike erisustega 
seotud muutujatega, millel on tegevuse edukuse jaoks otsustav tähtsus.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 % igale ÜSRi fondile ja igale 
liikmesriigile eraldatud vahenditest, välja 
arvatud Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgile ja EMKFi määruse V jaotisele 

välja jäetud
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eraldatud vahendid, moodustavad 
tulemusreservi, mis eraldatakse vastavalt 
artikli 20 sätetele.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – 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. Vahehindamise käigus vaadatakse läbi 
programmide vahe-eesmärkide 
saavutamine prioriteetide tasandil 
liikmesriikide 2017. ja 2019. aastal esitatud 
eduaruannetes toodud teabe ja hinnangute 
alusel.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 21 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid, kes täidavad ühe artikli 
22 lõike 1 punktis a, b või c nimetatud 
tingimuse, võivad oma majandusliku 
olukorra stabiliseerimiseks ja 
märkimisväärse kahju vältimiseks esitada 
komisjonile taotluse, et see koostaks 
rakendusaktiga vastavalt Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/20021 
artiklile 53a (vahendite tsentraliseeritud 
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juhtimine) eriprogrammi, mis tagab, et 
asjaomase liikmesriigi peatatud ja/või 
sissenõutud maksed võimaldaksid 
käesoleva määruse artikli 21 lõikes 4 
nimetatud eesmärgi – suurendada 
võimalikult palju ettenähtud vahendite 
mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele – saavutamist. 
_________
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes täidavad ühe lõike 
1 punktis a, b või c nimetatud tingimuse, 
võivad oma majandusliku olukorra 
stabiliseerimiseks ja märkimisväärse 
kahju vältimiseks esitada komisjonile 
taotluse, et see koostaks rakendusaktiga 
vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust 
käsitleva nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artiklile 53a 
(vahendite tsentraliseeritud juhtimine) 
eriprogrammi, mis tagab, et asjaomase 
liikmesriigi peatatud ja/või sissenõutud 
maksed võimaldaksid käesoleva määruse 
artikli 21 lõikes 4 nimetatud eesmärgi –
suurendada võimalikult palju ettenähtud 
vahendite mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele – saavutamist.
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 25 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49% hääleõigusest;

(b) juhitud kogukonna, s.t kohalike 
algatusrühmade poolt, kuhu kuuluvad 
avaliku ja erasektori kohalike sotsiaal-
majanduslike huvide esindajad ja mille 
otsustamistasandil ei esinda avalik sektor 
ega ükski huvirühm üle 49% hääleõigusest;
rühma moodustamisel tuleks järgida 
soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 37 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad ühe artikli 22 lõikes 1 
nimetatud tingimustest, peavad vajaduse 
korral komisjoni abiga investeerima 
intressitulu või teised kasumid 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
maksimeerimist silmas pidades eelkõige 
majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektidesse.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 38 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) infrastruktuuriprojektid;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Raskes finantsolukorras liikmesriigid, 
kes täidavad ühe artikli 22 lõikes 1 
nimetatud tingimustest, peavad vajaduse 
korral komisjoni abiga kasutama 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime maksimeerimist silmas 
pidades eelkõige majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektide tarbeks.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 39 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raskes finantsolukorras liikmesriigid, kes 
täidavad artikli 22 lõike 1 tingimused, 
peavad vajaduse korral komisjoni abiga 
kasutama käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 
nimetatud vahendeid majanduskasvu ja 
konkurentsivõime maksimeerimiseks ja 
iseäranis majandusele kasu toovatesse 
infrastruktuuriprojektidesse 
investeerimiseks.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalvekomisjon koosneb 
korraldusasutuse ja vahendusasutuste 
esindajatest ning partnerite esindajatest.
Järelevalvekomisjoni igal liikmel on 
hääleõigus. Komisjoni moodustamisel 
tuleks järgida soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga-aastaste ja lõplike 
rakendusaruannete sisu kokkuvõte 
kodanikele avalikustatakse.

8. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule iga-aastased ja 
vahearuanded vahendite kasutamise viisi 
ning liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiliste eesmärkide 
saavutamise kohta.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 48 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tegema 
eelhindamisi, et parandada iga programmi 
väljatöötamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid peavad tegema koostöös 
komisjoniga ja komisjoni suuniste 
kohaselt eelhindamisi, et parandada iga 
programmi väljatöötamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 71
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜSRi fondid võivad rahastada komisjoni 
algatusel või tema nimel käesoleva 
määruse rakendamiseks vajalikku 
ettevalmistustööd, järelevalvet, haldus- ja 
tehnilist abi, hindamist, auditeerimist ning 
kontrollimeetmeid.

ÜSRi fondid võivad rahastada komisjoni 
algatusel või tema nimel või liikmesriigi 
taotlusel pärast komisjoni heakskiitu
käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikku ettevalmistustööd, järelevalvet, 
haldus- ja tehnilist abi, hindamist, 
auditeerimist ning kontrollimeetmeid.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 51 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teiste ühenduse programmide, 
näiteks teadusuuringute ja 
arendustegevuse raamprogrammi, CEFi 
või konkurentsivõime ja uuendustegevuse
programmi asjaomaste jätkuvate 
projektide analüüsimisega seotud 
meetmed, samuti nende programmide 
jaoks esitatud projektid, mis on saanud 
positiivse hinnangu, kuid ei ole 
eelarvepiirangute tõttu saanud 
ühendusepoolset rahastamist;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – 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 

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

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja kõik liikmesriigid 
vastutavad ühiselt seatud eesmärkide 
saavutamise ja vahendite usaldusväärse 
juhtimise eest.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemusreservide puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse, millega 
kiidetakse heaks programmi muutmine.

välja jäetud

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab ühe artikli 22 lõikes 1 
nimetatud tingimustest, peaks komisjon 
koostama taotluse alusel rakendusaktiga 
eraldi programmi tsentraliseeritud 
juhtimise all vastavalt määruse nr 
1605/2002 artiklile 53a, et koondada 
asjaomase liikmesriigi peatatud ja/või 
tagasi nõutud vahendid ja intressitulu või 
kasutamata vahendid ja kasutada neid 
parimal viisil majanduskasvu ja 
majandusarengu edendamiseks, eelkõige 
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majandusega seotud 
infrastruktuuriprojektideks.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 80 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Raskes finantsolukorras 
liikmesriikide puhul, kes täidavad ühe 
artikli 22 lõikes 1 nimetatud tingimustest, 
investeeritakse vähendatud vahendid 
vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artiklile 53a komisjoni poolt 
juhitava, rakendusakti alusel koostatud 
programmi raames maksimaalse 
majandusarengu ja -kasvu 
prioriteetidesse, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektidesse, et 
vältida edasise majanduskahju tekkimist 
piirkondades.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem arenenud piirkonnad, mida toetati 
kõnealuses kategoorias kauem kui kaks 
toetusperioodi, kuid mis maksimaalsele 
abile vaatamata ei suutnud saavutada 
oma majandusliku, sotsiaalse ja 
ökoloogilise olukorra märkimisväärset 
paranemist, liigitatakse järgmisel 
perioodil suurema riikliku 
kaasrahastamisega kategooriasse;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) 16,39 % enam arenenud piirkondadele;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 21,19 % (st kokku 68 710 486 782 
eurot) Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

(d) 21,19 % Ühtekuuluvusfondist toetust 
saavatele liikmesriikidele;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 0,29 % (st kokku 925 680 000 eurot)
täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2. tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

(e) 0,29 % täiendava toetusena aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimatele 
piirkondadele ja NUTS 2.tasandi 
piirkondadele, mis täidavad Austria, 
Soome ja Rootsi ühinemislepingu 
protokolli nr 6 artiklis 2 sätestatud 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 

Kõigile piirkondadele, mida aastatel 2007–
2013 toetati lähenemiseesmärgi raames ja
mille SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
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keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et vähendada erinevusi elaniku 
kohta antava keskmise abi osatähtsuses, 
mis võib mõnede liikmesriikide jaoks 
võrreldes perioodiga 2007–2013 tekkida, 
kehtestatakse vahendite eraldamise 
määrad perioodiks 2014–2020 vähemalt 
perioodi 2007–2013 tasemel, lähtudes 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 II 
lisas sätestatud arvutusmetoodikast. 
Piirmäärade kehtestamise taset 
vähendatakse vastavalt kalanduse ja 
maaelu arengu vahendite väljajätmisele.

Selgitus

Kindla 2,5%-lise piirmäära kehtestamine ei taga paindlikkust, et kajastada liikmesriikide 
praegusi erinevusi seoses kasutusmäära ja arengutasemega, ning selle tagajärjel avaldaks 
negatiivset mõju väikestele ja vähem arenenud piirkondadele, mille majandused kannatasid 
aastatel 2008–2010 tõsiselt finants- ja majanduskriisi tõttu.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) abikõlbliku elanikkonna suurus, 
piirkonna jõukus, riigi jõukus, aktiivse 
elanikkonna tööhõive määr ja töötuse 
määr vähem arenenud piirkondade ning 
üleminekupiirkondade puhul;
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – 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 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
Toiduainete rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25%
struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
Toiduainete rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama, 
et partnerluslepingud ja rakenduskavad 
kindlustavad toimiva ja teostatava 
ühenduse struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite ning 
Euroopa Ühendamise Rahastu ja 
üleeuroopalisi võrke käsitlevate määruste 
vahel;

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 3,48 % eelarveliste 
kulukohustuste täitmiseks fondidest 
kättesaadavatest koguvahenditest (st kokku 
11 700 000 004 eurot).

8. Ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
vahendid 7% eelarveliste kulukohustuste 
täitmiseks fondidest kättesaadavatest 
koguvahenditest.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel ülekantav.

1. Assigneeringute kogusumma, mis 
eraldatakse igale liikmesriigile seoses 
vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondadega, ei ole nende 
piirkonnakategooriate vahel üldreeglina
ülekantav.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – 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% regioonide kategooria assigneeringu 
kogusummast teistele regioonide 

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
30% regioonide kategooria assigneeringu 
kogusummast teistele regioonide 
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kategooriatele. kategooriatele.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduste kindlaksmääramine, mis 
aitaksid 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, võttes
arvesse riiklikke ja piirkondlikke vajadusi;

i) vajaduste kindlaksmääramine, et 
tegeleda artikli 121 lõike 2 alusel
konkreetseid riike käsitlevates 
asjaomastes soovitustes ning
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika 
üldsuunistes määratletud ülesannetega, 
ning nõukogu soovitused, mida 
liikmesriigid võtavad arvesse aluslepingu 
artikli 148 lõike 4 alusel ja riikide 
reformikavade põhjal vastu võetud 
tööhõivepoliitikas ning võttes arvesse riigi 
ja piirkondade vajadusi;

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi ja muude liidu ning 
riiklike rahastamisvahendite ja EIP 
vahelise koordineerimise;

i) mehhanismid, mis tagavad fondide, 
EAFRD, EMKFi, Euroopa Ühendamise 
Rahastu ja muude liidu ning riiklike 
rahastamisvahendite ja EIP vahelise 
koordineerimise;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) vajaduse korral kavandatud meetmete 
panus makropiirkondlikesse strateegiatesse 

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

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) nende alade kindlaksmääramine, kus 
edendatakse piiriüleseid 
infrastruktuuriühendusi ja/või 
piirkondlikke ühendusi;

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 2 – punkt g – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kavandatud sidumine 
teiste rahastamisvahendite, eelkõige 
Euroopa Ühendamise Rahastuga;

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et võtta 
toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust, 
kliimamuutuste leevendamist, 
kliimamuutustega kohanemist, 
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist;

i) konkreetsete meetmete kirjeldus, et võtta 
toimingute valimisel arvesse 
keskkonnakaitse nõudeid, ressursitõhusust,
bioloogilise mitmekesisuse kaitset, 
ökosüsteemipõhist kliimamuutuste 
leevendamist, kliimamuutustega 
kohanemist, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) infrastruktuuri edendamisse antava 
panuse kirjeldus;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERFist ja ESFist võib rahastada
täiendavalt ja iga rakenduskava 
prioriteetse suuna puhul 5% ulatuses liidu 
rahalisest abist osa toimingust, mille kulud 
on abikõlblikud selleks, et saada toetust 
teisest fondist sellele fondile kohalduvate 
abikõlblikkuse eeskirjade alusel 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud.

2. ERFist ja ESFist võib rahastada iga 
rakenduskava prioriteetse suuna puhul
kuni 20% ulatuses liidu rahalisest abist osa 
toimingust, mille kulud on abikõlblikud 
selleks, et saada toetust teisest fondist 
sellele fondile kohalduvate abikõlblikkuse 
eeskirjade alusel tingimusel, et need kulud 
on vajalikud toimingu nõuetekohaseks
elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 91 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) keskkonnamõju analüüs, milles on 
võetud arvesse kliimamuutusega 
kohanemise ja kliimamuutuse mõju 
leevendamise vajadusi, ressursitõhusust, 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning 
katastroofidele vastupanu võimet;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 92 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 91 osutatud teabe alusel annab 
komisjon suurprojektile hinnangu, selleks 
et teha kindlaks, kas fondidelt soovitud 
toetuse saamine on põhjendatud.

1. Artiklis 91 osutatud teabe alusel annab 
komisjon suurprojektile hinnangu, selleks 
et teha kindlaks, kas fondidelt soovitud 
toetuse saamine on põhjendatud. Otsusele 
peaks eelnema läbipaistev protsess.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 92 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Suurprojektide hindamisel hindab 
komisjon, kas fondide rahaline toetus 
põhjustab olulist töökohtade kadu nende 
praegustes asukohtades Euroopa Liidus, 
eesmärgiga tagada, et ühenduse 
rahastamine ei toetaks ettevõtete 
ümberpaigutumist Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 97 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet.

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet ja edendades 
komitee moodustamisel soolist 
võrdõiguslikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

lõikes 1 määratud linna arengustrateegia, 
infrastruktuuristrateegia või muud 
territoriaalsed strateegiad või paktid 
nõuavad integreeritud lähenemisviisi, mis 
hõlmab investeeringuid ühe või mitme 
rakenduskava rohkem kui ühe prioriteetse 
suuna raames, viiakse meetmed ellu 
integreeritud territoriaalse investeeringuna
(„ITI”).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) soovitab komisjonil analüüsida 
võimalust struktuurifondidest rahastatava 
üleeuroopalise ühisfondi loomiseks, et 
edendada koostööd Euroopa 
teadustegevuses;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – 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%.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 110 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 9 punktis 1 nimetatud temaatilise 
eesmärgi raames võib luua liidu või 
piirkondadevahelisel tasandil eraldi 
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prioriteetse suuna, mida otseselt või 
kaudselt juhib komisjon ja mille 
kaasrahastamise määr on kuni 80 %.

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab piirkondadel vabatahtlikult osaleda teadusuuringute ja 
arendustegevuse koostööprojektides ja neisse projektidesse panustada, kuid seejuures säilib 
tsentraliseeritud ja ühtne valikumenetlus, elluviimine ja juhtimine. Sama ettepaneku on 
hiljutistes raportites teinud Euroopa teadusruumi komitee (ERAC) ja mitmed 
parlamendiliikmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 111 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hõredalt asustatud (alla 50 elaniku 
ruutkilomeetri kohta) ja eriti hõredalt 
asustatud (alla kaheksa elaniku 
ruutkilomeetri kohta) alad.

(c) hõredalt asustatud (alla 125 elaniku 
ruutkilomeetri kohta) ja eriti hõredalt 
asustatud (alla kaheksa elaniku 
ruutkilomeetri kohta) ning püsivalt 
negatiivse rändesaldoga alad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 112 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad 
käesolevas lõikes sätestatud liikmesriikide 
kohustuste kohta.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 127 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui raskes finantsolukorras liikmesriik 
täidab ühe artikli 22 lõikes 1 nimetatud 
tingimustest, koostab komisjon taotluse 
alusel rakendusaktiga eraldi programmi 
tsentraliseeritud juhtimise all vastavalt 
määruse nr 1605/2002 artiklile 53a, et 
koondada asjaomase liikmesriigi peatatud 
ja/või tagasi nõutud vahendid ja 
intressitulu või kasutamata vahendid ja 
kasutada neid parimal viisil 
majanduskasvu ja majandusarengu 
edendamiseks, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektideks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 137 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui raskes finantsolukorras 
liikmesriik täidab ühe artikli 22 lõikes 1 
nimetatud tingimustest, koostab komisjon 
taotluse alusel rakendusaktiga eraldi 
programmi tsentraliseeritud juhtimise all 
vastavalt määruse nr 1605/2002 artiklile 
53a, et koondada asjaomase liikmesriigi 
peatatud ja/või tagasi nõutud vahendid ja 
intressitulu või kasutamata vahendid ja 
kasutada neid parimal viisil 
majanduskasvu ja majandusarengu 
edendamiseks, eelkõige majandusega 
seotud infrastruktuuriprojektideks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 4 – artikkel 143 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab fondide 1. Komisjoni abistab fondide 
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koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses. Komisjoni 
moodustamisel tuleks järgida soolist 
võrdõiguslikkust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kooskõlas artiklites 7 ja 8 sätestatud 
tingimustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 1 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rakendatud on riiklik ja/või regionaalne 
innovatsioonistrateegia arukaks 
spetsialiseerumiseks, mis:

– Rakendatud on riiklik ja/või regionaalne 
innovatsioonistrateegia arukaks 
spetsialiseerumiseks, mis:

– on koostatud tihedas koostöös kohalike 
sidusrühmadega;

– rajaneb SWOT-analüüsil, et suunata 
vahendeid piiratud hulgale teadusuuringute 
ja innovatsiooniprioriteetidele;

rajaneb SWOT-analüüsil, et suunata 
vahendeid piiratud hulgale teadusuuringute 
ja innovatsiooniprioriteetidele, võttes 
arvesse varasemate kogemuste hindamisi, 
kui neid leidub;

– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
tehnoloogiaarendusse;

– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
tehnoloogiaarendusse;

– esitab võimalikku koostoimet 
programmi Horisont 2020 raames võetud 
meetmetega;

– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi. – sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, 
mis võimaldab kava paindlikku 
kohandamist;

– Liikmesriik on võtnud vastu raamistiku, – Liikmesriik on võtnud vastu raamistiku, 
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milles esitatakse kättesaadavaks tehtud 
eelarvelised vahendid teadus- ja 
arendustegevusele.

milles esitatakse kättesaadavaks tehtud 
eelarvelised vahendid teadus- ja 
arendustegevusele ning ELi 
prioriteetidega seotud programmid ja 
investeeringud tähtsuse järjekorras.

– Liikmesriik on võtnud vastu 
mitmeaastase kava ELi prioriteetidega 
seotud investeeringute eelarvestamiseks ja 
eelisarendamiseks (Euroopa teadustöö 
infrastruktuuride strateegiafoorum, 
ESFRI).

– Liikmesriik on võtnud vastu 
mitmeaastase kava ELi prioriteetidega 
seotud investeeringute eelarvestamiseks ja 
eelisarendamiseks (Euroopa teadustöö 
infrastruktuuride strateegiafoorum, 
ESFRI).
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 2 – teine veerg „Eeltingimused” – lõik 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrgud: riiklike järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrkude kavade 
olemasolu, milles võetakse arvesse 
regionaalseid meetmeid ELi kiire 
internetiühenduse eesmärkide 
saavutamiseks, suunates tähelepanu 
valdkondadele, kus turg ei paku avatud 
infrastruktuuri taskukohase hinnaga ega 
piisava kvaliteediga vastavalt ELi 
konkurentsi- ja riigiabi-eeskirjadele, ning 
pakutakse haavatavamatele 
ühiskonnagruppidele kättesaadavaid 
teenuseid.

2.2. Järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrgud: riiklike ja/või 
piirkondlike järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrkude kavade olemasolu, 
milles võetakse arvesse regionaalseid 
meetmeid ELi kiire internetiühenduse 
eesmärkide saavutamiseks ja edendatakse 
territoriaalset ühtekuuluvust, suunates 
tähelepanu valdkondadele, kus turg ei paku 
avatud infrastruktuuri taskukohase hinnaga 
ega piisava kvaliteediga vastavalt ELi 
konkurentsi- ja riigiabi-eeskirjadele, ning 
pakutakse haavatavamatele 
ühiskonnagruppidele kättesaadavaid 
teenuseid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 2 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid” – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rakendatud on riiklik riiklike järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrgu kava, mis 

– Rakendatud on riiklik ja/või piirkondlik
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu 
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sisaldab järgmist: kava, mis sisaldab järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2.1 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korraldusasutus kaasab teavitamis- ja 
avalikustamismeetmetesse kooskõlas 
liikmesriikide õigusnormide ja praktikaga
järgmised asutused:

3. Korraldusasutus kaasab teavitamis- ja 
avalikustamismeetmetesse kooskõlas 
liikmesriikide õigusnormide ja praktikaga
vähemalt ühe järgmistest asutustest:

Selgitus

Siin on vaja teatavat paindlikkust, et kaasata kõige sobivamad asutused sõltuvalt tegevuse või 
projekti liigist, mille tarvis teavitamis- ja avalikustamismeetmeid rakendatakse.
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