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LÜHISELGITUS

Struktuurifondid on olulised ELi vahendid, millega strateegiliste finantsinvesteeringute kaudu 
viia ellu kokkulepitud ELi poliitilisi eesmärke energeetika, innovatsiooni, teadustegevuse, 
telekommunikatsiooni ja VKEde valdkonnas. Seetõttu on regionaalarengukomisjon väga 
huvitatud ajavahemikku 2014–2020 käsitleva ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja 
investeerimisprioriteetide nõuetekohasest kindlaksmääramisest ning ta on sellesse igakülgselt 
kaasatud. Lisaks peab regionaalarengukomisjon tagama, et struktuurifondidest tehtavaid 
investeeringuid kooskõlastatakse piisavalt teiste ühenduse programmidega, eelkõige 
programmiga Horisont 2020, Euroopa Ühendamise Rahastuga ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programmiga, samuti tagama, et fondide omavahelist 
sünergiat kasutatakse ära parimal viisil.

Arvamuse koostaja esitab mitu muudatusettepanekut, et täpsustada eesmärke ja 
investeerimisprioriteete ning parandada fondi kooskõlastamist ja nõuetekohast rakendamist.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et komisjon on seadnud kesksele kohale 
teadus- ja uuendustegevuse, infotehnoloogia, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning 
energeetika, kuid on seisukohal, et piirkondade osas tuleks üles näidata paindlikkust, et 
edendada ja tõhustada majanduskasvule ja kõikides sektorites tipptulemuste saavutamisele 
suunatud integreeritud arengupoliitikat. Arvamuse koostaja on seetõttu veendunud, et artiklis 
4 toodud protsendimäärade võimalikku muutmist tuleks tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonis põhjalikumalt arutada ning temaatilisi eesmärke tuleks käsitleda 
asjaomaste õigusaktide täielikul läbivaatamisel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsenteerituse liidu 
prioriteetidele. Toetust saavate piirkondade 
kategooria kohaselt suunatakse ERFi toetus 
innovatsioonile ja teadusuuringutele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, kaasava majanduskasvu 
edendamisse ning kliimamuutuste 
leevendamisele. Kontsentratsiooniastme 
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arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Piirkonna arengu jaoks on otsustav 
selle innovatsioonivõime, mis omakorda 
sõltub tugevasti teadus- ja 
arendustegevusest. Paljudes piirkondades 
on tõsiseks arengutakistuseks see, et 
puuduvad tipptasemel teadusasutused, 
mis oleksid rahvusvaheliste tippteadlastele 
ja omaenda teadlaste järelkasvule 
ligitõmbavad. Sealjuures on peaaegu 
kõikidel Euroopa piirkondadel edukas 
teadlaste diasporaa maailma parimates 
teadusasutustes, ka väljaspool Euroopat. 
Euroopa innovatiivsele liidule tervikuna 
tuleks kasuks, kui need talendid tagasi 
pöörduksid. ERF peaks seetõttu toetama 
piirkondade kõiki jõupingutusi, mis on 
suunatud selliste teadusasutuste 
rajamisele innovatsioonisõbralikus 
keskkonnas. Eelkõige siis, kui piirkonnad 
taotlevad raamprogrammi Horisont 2020 
toetusi, võttes näiteks koos mõne 
tippteadusasutusega osa tipptasemel 
uurimisinstituutide asutamise konkursist, 
tuleks kasutada kõiki sünergiavõimalusi 
raamprogrammiga Horisont 2020. Ainult 
sellisel viisil on võimalik uute asutuste 
muutmine tõmbekeskusteks, mis 
tõmbavad ligi innovatiivseid ettevõtteid ja 
arenevad teadus- ja innovatsiooniklastrite 
keskusteks.
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Selgitus

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Sünergia suurendamiseks ERFi ja 
teiste ühenduse programmidega peaks 
komisjon looma veebipõhise andmekogu 
selliste ühenduse programme (nt Horisont 
2020, Euroopa Ühendamise Rahastu ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programm) käsitlevate 
projektide ettepanekute kohta, mis on küll 
saanud positiivse hinnangu, ent mis ei 
saanud piisavalt rahalisi vahendeid 
ühenduse fondidest või jäid nendest 
vahenditest ilma, ja andmekogu 
korrapäraselt uuendama. Liikmesriigid 
peaksid kaaluma, kas andmekogusse 
kantud ja nende jaoks olulised 
projektiettepanekud tuleks lülitada 
riiklikesse rakenduskavadesse.

Selgitus

Käesolev uus põhjendus on ajendatud ettepanekust võtta kasutusele kvaliteedimärgis 
suurepäraste projektide või näidis- ja katserajatiste jaoks, mis ei saanud piisavalt rahalisi 
vahendeid liidu fondidest või jäid nendest vahenditest ilma ning mida liikmesriigid võiksid 
rahastada sotsiaalfondist. Esimeseks sammuks oleks siiski nimetatud teabe kättesaadavaks 
tegemine.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Linnade säästva arengu raames 
peetakse vajalikuks toetada integreeritud 
meetmeid linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste, kliima- ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

(7) Linnade tervikliku ja kaasava säästva 
arengu raames peetakse vajalikuks toetada 
integreeritud meetmeid linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste, kliima- ja 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, 
linnade kohandamiseks kliimamuutustest 
tingitud probleemidega ning määrata 
kindlaks kord, millega koostatakse 
kõnealustest meetmetest abi saavate 
linnade nimekiri ning meetmete jaoks 
eraldatud rahasumma.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Linnade säästva arengu valdkonna 
meetmete ERFi poolt ajavahemikul 
2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

(8) Linnade säästva ja kaasava arengu 
valdkonna meetmete ERFi poolt 
ajavahemikul 2007−2013 kaasrahastatud 
rakenduskavadesse integreerimise 
tugevatele külgedele ja kogemusele 
toetudes tuleks liidu tasandil astuda 
järgmine samm linnade arenguplatvormi 
loomise abil.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks, et linnade säästva arengu 
probleemide lahendamiseks välja selgitada 
või katsetada uusi võimalusi, mis on liidu 
tasandil olulised, peaks ERF toetama 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 

(9) Selleks, et linnade säästva ja kaasava
arengu probleemide lahendamiseks välja 
selgitada või katsetada uusi võimalusi, mis 
on liidu tasandil olulised, peaks ERF 
toetama uuenduslikke meetmeid linnade 
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arengu valdkonnas. tervikliku säästva arengu valdkonnas.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Rõhutab, et oluline on säilitada 
linnakeskustes majandustegevus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu.

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade, 
demograafiliste probleemidega 
piirkondade ja mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu. ERFi 
tuleb kasutada maksimaalselt, et
suurendada piirkondade suutlikkust 
tipptasemel keskuste asutamisega, 
ülikoolide kaasajastamisega, 
teadusuuringuteks varustuse ostmisega, 
kohaliku tehnosiirdega, alustavate ja 
kõrvalettevõtete toetamisega ning 
kohaliku suhtlusega majandussektori ja 
ülikoolide vahel, määrates kindlaks 
tipptaseme saavutamise mehhanismi, et 
tasandada liidu rohkem ja vähem 
arenenud piirkondade vahelisi erinevusi 
ning aidata ellu viia liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava kasvu 
strateegiat;
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

(a) tootlikku investeerimist, mis aitab kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eeskätt otsese abi kaudu 
väikestesse ja keskmise suurusega 
ettevõtetesse (VKEdesse) investeerimiseks;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 − lõige 1 − punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri;

(c) investeeringuid sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hariduse infrastruktuuri, rõhuasetusega 
vähim arenenud piirkondadele ja 
sotsiaalmajanduslikult haavatavatele 
piirkondadele; 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) piirkondade sisemise potentsiaali 
arendamist piirkondliku ja kohaliku 
arengu ning teadus- ja arendustegevuse
toetamise abil. Kõnealused meetmed 
hõlmavad:

(d) investeeringuid, mis on mõeldud
piirkondade teadus- ja arendustegevuse
sisemise potentsiaali arendamiseks 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil muu 
hulgas klastrite loomisega. Kõnealused 
meetmed hõlmavad:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta tekst loetavamaks ning siduda see selgemalt teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooniga.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

(i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja
teadusinfrastruktuuridesse, sealhulgas 
vajalikku tugiinfrastruktuuri;

Selgitus

Lisatud on tugiinfrastruktuuri mõiste, et võimaldada selle temaatilise suunitluse alusel 
investeeringuid lairiba infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) ettevõtete, eelkõige VKEde, toetamist 
ja neile teenuste osutamist;

(ii) ettevõtete, eelkõige VKEde toetamist ja 
neile teenuste osutamist, et suurendada 
nende innovatsioonivõimet;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) riiklike teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamist ning 
investeerimist tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse;

(iii) (peamiselt riiklike) teadus- ja 
innovatsiooniasutuste toetamist ning 
investeerimist tehnoloogiasse ja ettevõtete 
rakendusuuringutesse; see hõlmab 
tipptasemel teadusasutuste asutamist 
näiteks vastava konkursi kaudu 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
ning kõikide meetmete soodustamist, mis 
sobivad kõnealuste asutuste 
rahvusvahelise ligitõmbavuse tagamiseks, 
kaasa arvatud konkurentsivõimelised 
palgad;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja
keskkonnavaldkonnas tegutsejate vahel;

(iv) koostöövõrkude loomist, koostöö ja 
kogemuste vahetust piirkondade, linnade ja 
asjaomaste sotsiaalses, majanduslikus ja
keskkonna-, teadus- ning 
uurimisvaldkonnas tegutsejate vahel;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) riiklike ja erasektori 
organisatsioonide toetamist 
tervishoiusüsteemide täiustamisel;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tehnilist abi. (e) tehnilist abi innovatsiooniga tegelevate 
haldus- ja juhtimisasutuste kõikidel 
tasanditel.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste meetmete tõhustamiseks tuleb 
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kasutusele võtta innovatsiooni 
edendamise või kommertskasutusele 
eelnevad riigihankelepingud. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad
rohkemarenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid.

ERF ei toeta esmajärjekorras
investeeringuid infrastruktuuridesse, mis 
pakuvad rohkemarenenud piirkondade 
kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vähemalt 80 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilisele eesmärgile; ning

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) vähemalt 20 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil 
eraldatakse määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 9 punktis 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

(ii) vähemalt 15 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punkti a alapunktist i 
eraldatakse vähemalt 60 % ERFi 
ressursside kogusummast riiklikul 
tasandil määruse (EL) nr […]/2012 artikli 
9 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele piirkondades, 
mille SKP elaniku kohta oli ajavahemikul 
2007−2013 alla 75 % EL 25 keskmisest 
SKPst võrdlusperioodil, kuid mis on 
kõlblikud üleminekukategooria või 
rohkemarenenud piirkondade 
kategooriate kohaselt ajavahemikul 
2014−2020 vastavalt määruse (EL) nr [ 
]/2012 artikli 82 lõike 2 punktidele b ja c.

välja jäetud

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse, 
innovatsiooni edendamine ja koolituse 
parandamine Euroopa hariduskeskustes;
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 
eesmärgiga arendada teadus- ja
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

(a) teadus- ja uuendustegevuse
investeeringute, tehnoloogia ja võimsuse 
täiustamine eesmärgiga arendada teadus- ja
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste, sealhulgas 
vajaliku tugiinfrastruktuuri loomist, 
ajakohastamist ja tööd, kui on olemas ka 
sünergiavõimalused teiste Euroopa 
raamprogrammidega, näiteks konkursiga 
tipptasemel teadusasutuste asutamiseks 
raamprogrammi Horisont 2020 raames;

Selgitus

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ärialaste teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
innovatsiooni ja riiklike teenuste alaste 
rakenduste, nõudluse stimuleerimise,
võrkude loomise ja avatud innovatsiooni 
soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

(b) ärialaste teadus- ja uuendustegevuse 
valdkonna investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, tütar- ja 
uute ettevõtete loomise, sotsiaalse ja 
organisatsioonilise innovatsiooni ja 
riiklike teenuste alaste rakenduste,
ökoinnovatsiooni, nõudluse 
stimuleerimise, teadus- ja
uuendustegevuse koostööprojektide, 
pädevusvõrgustike, riiklike või 
piirkondlike teadusrajatiste ja 
tehnoloogiakeskuste, pädevuskeskuste ja 
teadusparkide, diplomi- ja magistriõppe 
ning avatud innovatsiooni soodustamine 
läbi aruka spetsialiseerumise;
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) inimressursi arendamise 
tõhustamine, kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitamise 
ja nende liikuvuse soodustamise ning 
tippkeskuste asutamise näol;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) ELi programmiga Horisont 2020 
piisava sidususe ja sünergia loomise 
toetamine;

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 
valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, inimressursside, toodete 
varaste valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine, tehes koostööd 
teaduse ja hariduse, tehnosiirde, 
rakendusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
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ja näidisrajatiste valdkonnas 
tegutsejatega, et aidata ettevõtetel välja 
töötada uuenduslikumaid tooteid, 
protsesse, turustusmeetmeid ja teenuseid 
ning mitmekesistada riikliku või 
piirkondliku tasandi majandust uute, 
suurt majanduskasvu toetavate 
meetmetega;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) suutlikkuse suurendamise toetamine, 
et edendada teadus- ja uuendustegevusest 
pärit uute ideede kiiret kasutuselevõtmist 
majanduses. See hõlmab klastrite ning 
teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsejate 
koostööpartnerluste, ettevõtete teadus- ja 
uuendustegevuse infrastruktuuri 
toetamist ning ettevõtete teadus- ja 
uuendustegevusealaste 
nõustamisteenuste, sealhulgas teenuste 
valdkonnas, loomevõrkude, kultuuri- ja 
loomesektori, sotsiaalse innovatsiooni 
ning katse- ja näidisprojektidega seotud 
tegevuse soodustamist ning uuenduslike 
toodete nõudluse suurendamist muu 
hulgas innovatsiooni valdkonna 
riigihanke ja projektide rahastamise 
pakkumiskutsete kaudu;
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) IKTle juurdepääsu ning selle 
kasutamise ja kvaliteedi edendamine:

(2) Digitaalarengu tegevuskava 
eesmärkide kohaselt IKT-le juurdepääsu 
ning selle kasutamise ja kvaliteedi 
edendamine järgmise abil:

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine;

(a) lairibaühenduse kasutuselevõtu ja kiire 
ühendusega võrkude väljaarendamise 
laiendamine, samuti tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogiate, 
digitaalmajanduse võrgustiku ning 
kättesaadava, taskukohase, jätkusuutliku 
ja perspektiivika järgmise põlvkonna 
juurdepääsuvõrgu kasutuselevõtu 
toetamine valdkondades, kus ei ole 
piisavalt erainvesteeringuid või kus turul 
ei ole piisavalt pakkumist. 
Pikaaegsete investeerimismudelite 
kasutuselevõtmisel tuleks järgida ELi 
juhiseid lairibainvesteeringute kohta ja 
riigiabi eeskirju. See peaks edendama 
piirkondlikku innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet, tagama tiheda 
konkurentsi ja võrdsed võimalused 
kõikidele turuosalistele. Selle tulemusel 
tekkiv infrastruktuur peaks võimaldama 
teenuste liigendamist lõppkasutaja 
tasemel, teenuste eristamist, võrkude 
läbivat koostalitlusvõimet ning käitajate ja 
teenuseosutajate sõltumatust.
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Juhul kui 2013. aastaks ei saavutata 
digitaalarengu tegevuskavas sätestatud 
põhilist lairibaühendusega seotud 
eesmärki, võiks anda loa toetada 
investeeringuid ülejäänud elanikkonna 
satelliidiga varustamiseks;

Selgitus

Seda investeerimisprioriteeti ei ole käsitletud ei ettepanekus ega komisjoni talituste 
töödokumendis, ent see on kooskõlas digitaalarengu tegevuskavaga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) e-riigi, e-õppe, e-kaasatuse ja e-
tervishoiu alaste IKT rakenduste 
tugevdamine;

(c) selliste IKT rakenduste arendamine ja
tugevdamine, mis aitavad tegeleda 
tulevaste ühiskondlike probleemide ja 
võimalustega, nagu e-õpe, e-tervishoid, 
elanikkonna vananemine, CO2 heite 
vähendamine, ressursitõhusus, haridus, e-
kaasatus, e-kultuur, energiatõhusus, 
integreeritud IKT lahendused arukatele 
linnadele, tarbijainfo ja tarbijate õiguste 
tugevdamine ning e-valitsuse rakendused, 
et edendada innovatsiooni, riiklike 
haldusorganite töö ajakohastamist ning 
kodanike, sealhulgas tõrjutud rühmade ja 
puuetega inimeste juurdepääsu nimetatud 
teenustele;
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) IKT kasutamise alase õppe ja 
koolituse edendamine;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) VKEde konkurentsivõime tõstmine: (3) VKEde konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse tõstmine

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu;

(a) ettevõtluse edendamine naiste ja 
meeste hulgas ning uute ettevõtete ja 
ettevõtlusinkubaatorite loomise 
soodustamine valdkondades, mis 
tegelevad ELi ühiskondlike 
probleemidega, eelkõige uute ideede ja 
teadusuuringute tulemuste kasutuselevõtu 
soodustamise kaudu, tagades vajaliku 
tugiinfrastruktuuri ja pakkudes VKEdele 
piisavalt abi finantskorralduses;

Selgitus
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute ärimudelite arendamine VKEde 
jaoks, eelkõige pidades silmas 
rahvusvahelist tegevust;

(b) VKEde jaoks uute ärimudelite, 
sealhulgas uute väärtusahelate ja 
turukorralduse arendamine ja kasutamine, 
eelkõige pidades silmas rahvusvahelist 
tegevust;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ettevõtluse edendamine, sealhulgas 
stardikapitali, tagatiste, laenude, 
vahefinantseeringu ja käivituskapitali 
eraldamine finantsvahenditest ning 
äriplaanide väljatöötamise toetamine;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) uute ideede ja teadustulemuste 
ärilisel otstarbel kasutamise edendamine 
ning rohkem teadmistele panustavate 
ettevõtete loomine selliste meetmete abil, 
millega võetakse arvesse VKEde vajadusi 
nende eri arenguetappidel ja kogu 
innovatsioonipõhise väärtusahela 
ulatuses;
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) ettevõtete nõustamise teenuste 
edendamine, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu ettevõtete loomine, 
äritegevuse ülekandmine, uutele 
turgudele pääs, äristrateegia ning 
järelevalve, tehnosiire ja prognoosid, 
samuti kasutajakeskne ja disainipõhine 
innovatsioon, uuendustegevuse juhtimise 
suutlikkuse suurendamine ning selliste 
teenuste väljatöötamise ja kasutamise 
soodustamine;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) internetipõhiste vahendite 
väljatöötamise toetamine sihtotstarbelise 
teabe pakkumiseks ja VKEdele 
regulatiivmenetluste lihtsustamiseks, 
eelkõige sellistes valdkondades nagu 
riigihange, tööõigus, sotsiaalkaitse, 
maksustamine ja standardimine;



AD\905588ET.doc 21/35 PE486.187v03-00

ET

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b e) VKEde loomine uutes valdkondades, 
mis on seotud selliste Euroopa ja 
piirkondliku tasandi aspektidega nagu 
loome- ja kultuurisektor, uued 
turismivormid ja uuenduslikud teenused, 
mis vastavad ühiskonna uuele nõudlusele 
või on seotud vananevale elanikkonnale 
mõeldud toodete ja teenustega, arstiabi ja 
tervishoid, ökoinnovatsioon, vähese CO2-
heitega majandus ja ressursitõhusus, 
sealhulgas riigihangete koordineerimine, 
et kiirendada selliste aspektidega 
tegelemiseks väljatöötatud uuenduslike 
lahenduste turuleviimist;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b f) teenuste ja toodete väljatöötamise 
alase suutlikkuse loomise ja 
suurendamise toetamine;

Muudatusettepanek 45
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt b g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b g) VKEde loomine uutes valdkondades, 
mis on seotud selliste Euroopa ja 
piirkondliku tasandi aspektidega nagu 
loome- ja kultuurisektor, uued 
turismivormid (sealhulgas kultuuriturism) 
ja uuenduslikud teenused, mis vastavad 
ühiskonna uuele nõudlusele või on seotud 
vananevale elanikkonnale mõeldud 
toodete ja teenustega, arstiabi ja 
tervishoid, ökoinnovatsioon, vähese CO2-
heitega majandus ja ressursitõhusus, 
sealhulgas riigihangete koordineerimine, 
et kiirendada selliste aspektidega 
tegelemiseks väljatöötatud uuenduslike 
lahenduste turuleviimist;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamine VKEdes ja 
VKEde kaudu;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

(c) energiatõhususe, 
energiatulemuslikkuse lepingu 
ulatuslikuma kasutamise ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine eelkõige avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektori 
põhjalikul renoveerimisel;
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate
strateegiate edendamine;

(e) linnapiirkondade tõhusate ja 
taastuvenergial põhinevate strateegiate 
ning meetmete edendamine, sealhulgas 
tänavavalgustussüsteemide ja arukate 
võrkude edendamine ning nende 
kasutamine süsinikuheite vähendamiseks;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) uuenduslike süsteemide, eelkõige 
väikeste küttesüsteemide ja elektrivõrkude 
edendamine;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) energiatõhusus ning taastuvenergiat 
kasutavad soojus- ja jahutussüsteemid 
riigiasutustes, eelkõige heitevabade ja 
positiivse energiabilansiga hoonete 
tutvustamine ning olemasolevate hoonete 
kuluoptimaalset taset ületav põhjalik 
renoveerimine;
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Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) uuenduslike taastuvenergia 
tehnoloogiate, eelkõige 
energiatehnoloogia strateegilises kavas ja 
energia tegevuskavas aastani 2050 toodud 
tehnoloogiate ning teise ja kolmanda 
põlvkonna biokütuste ulatuslik 
kasutuselevõtmine;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 4 – alapunkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e d) mereenergial, sealhulgas tõusu ja 
mõõna energial ning laineenergial 
põhineva taastuvenergia tootmise 
alustamise toetamine;

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) säästva transpordi soodustamine ning 
oluliste võrguinfrastruktuuride
kitsaskohtade kõrvaldamine:

(7) mitmeliigilise säästva transpordi ja 
liikuvuse soodustamine, keskendudes
kitsaskohtade kõrvaldamisele ja 
puuduvate piiriüleste ühenduste loomisele 
säästvates ja mitmeliigilistes 
transpordiinfrastruktuurides:

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnasõbralike ja vähese 
süsinikdioksiidi heitega 
transpordisüsteemide arendamine ning 
säästva linnaliikluse soodustamine;

(c) keskkonnasõbralike ja vähese 
süsinikdioksiidi heitega 
transpordisüsteemide arendamine ning 
säästva linna- ja linnadevahelise liikluse
soodustamine;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) linnatranspordi ajakohastamine ja 
selle tõhususe suurendamine;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine:

(8) tööhõive edendamine ja eelkõige 
roheliste töökohtade arendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine:



PE486.187v03-00 26/35 AD\905588ET.doc

ET

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamine ning 
investeeringute toetamine füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemisele ja ettevõtete 
asutamisele;

(a) ettevõtlusinkubaatorite arendamine ning 
investeeringute toetamine füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemisele, 
mikroettevõtjatele ja ettevõtete 
asutamisele;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse investeerimine.

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse ja 
kutsehariduskeskustesse investeerimine.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sotsiaalsete ettevõtete toetamine; (c) sotsiaalmajanduse ettevõtete ja 
organisatsioonide toetamine;

Selgitus

Sotsiaalmajanduse ettevõtete ja organisatsioonide (ühistud, vastastikused ühingud, 
ühendused ja fondid) toetamine on väga oluline, et edendada Euroopas sotsiaalmajanduses 
osalejate väärtusi ja tunnustada nende rolli ELi ühtsel turul.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurema sünergia, täiendavuse ja 
koostalitluse loomine raamprogrammi 
Horisont 2020 vahendite vahel, mille 
puhul on peamiseks tõukejõuks tipptase ja 
selle saavutamise astmed ning 
struktuurifondid, mille peamine 
tõukejõud on suutlikkuse loomine ja 
arukas spetsialiseerumine, eeldusel et 
kahte raamprogrammi ühendavad sillad 
ehitatakse mõlemas suunas.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifonde võiks kasutada selleks, et 
rahastada seadmete soetamist, 
inimressursside arendamist, klastrite 
loomist raamprogrammi Horisont 2020 
esmatähtsates valdkondades ning väikeste 
toetuste allikana, mida antakse 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
esitatavate ettepanekute koostamiseks.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikke ja piirkondlikke vahendeid võiks 
kasutada selleks, et aidata rahastada 
Euroopa Teadusnõukogu, Marie Curie 
nimelist meedet või koostööprojekte, mis 
vastavad tipptaseme kriteeriumidele, kuid 
mida ei saa rahastada Euroopa vahendite 
puudumise tõttu. Raamprogramm 
Horisont 2020 võiks anda 
kvaliteedimärgise positiivse hinnangu 
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saanud projektidele, mis ei ole suutnud 
eelarvepiirangute tõttu muul viisil 
rahastamist saada.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifonde võiks kasutada 
raamprogrammi Horisont 2020 
teadusprojektide järelmeetmete (nt katse-
ja tutvustamisprojektide) rahastamiseks 
või kaasrahastamiseks.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifonde võiks kasutada 
uurimistulemuste väärtustamiseks sellisel 
viisil, et ergutada teadmiste lihtsat 
kättesaadavust või soodustada saadud 
teadmiste kasutamist otsese majandusliku 
või ühiskondliku kasu tähenduses.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soovitab komisjonil analüüsida võimalust 
struktuurifondidest rahastatava 
üleeuroopalise ühisfondi loomiseks, et 
edendada koostööd Euroopa 
teadustegevuses.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kasutatakse käesoleva 
määruse lisas sätestatud ja määruse (EL) nr 
[…]/2012 artikli 24 lõikega 3 kooskõlas 
olevaid ühiseid näitajaid. Ühisnäitajate 
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Vajaduse korral kasutatakse liikmesriikide 
ja piirkondadega konsulteerimise 
tulemusel käesoleva määruse lisas 
sätestatud ja määruse (EL) nr […]/2012 
artikli 24 lõikega 3 kooskõlas olevaid 
ühiseid näitajaid. Ühisnäitajate 
baasväärtuseks võetakse null ning 
kumulatiivsed eesmärgid seatakse 2022. 
aastaks.

Selgitus

Piirkondadel kui fondist toetuse saajatel on näitajate kindlaksmääramisel otsustav roll.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rõhutab, et hariduse ja koolituse 
valdkonnas on vaja konkreetset näitajat.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnade säästev areng Linnade säästev ja kaasav areng

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF toetab rakenduskavade raames 
linnade säästvat arengut läbi strateegiate, 
milles on sätestatud integreeritud meetmed 
linnapiirkondade majanduslike, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

1. ERF toetab rakenduskavade raames 
linnade säästvat ja kaasavat arengut läbi 
strateegiate, milles on sätestatud 
integreeritud meetmed linnapiirkondade 
majanduslike, keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik koostab oma 
partnerluslepingus nende linnade 
nimekirja, kus linnade säästva arengu jaoks 
rakendatakse integreeritud meetmeid ning 
kehtestab soovitusliku aastase eraldise 
nende meetmete rakendamiseks riiklikul 
tasandil.

2. Iga liikmesriik koostab piirkondlike 
omavalitsustega koostöös oma 
partnerluslepingus nende linnade 
nimekirja, kus linnade säästva ja kaasava
arengu jaoks rakendatakse integreeritud 
meetmeid ning kehtestab soovitusliku 
aastase eraldise nende meetmete 
rakendamiseks riiklikul tasandil.

Selgitus

ELi ühtekuuluvus- ja linnaarenduspoliitika puhul on oluline rõhutada, kui oluline roll on 
piirkondlikel omavalitsustel, kes suunavad ja seejärel rakendavad kohalikul tasandil 
programmdokumentides sätestatud sekkumisstrateegiaid.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab vastavalt määruse
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 kindlaks 
linnade arenguplatvormi eesmärgiga 
edendada suutlikkust ja linnadevahelisi
koostöövõrgustikke ning linnapoliitika 
kogemuste vahetamist ELi tasandil 
valdkondades, mis on seotud ERFi 

1. Komisjon määrab vastavalt määruse
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 ning 
koostöös Regioonide Komiteega ja 
asjaomaste territoriaalse koostöö 
programmide toetusel regulaarselt
kindlaks linnade arenguplatvormi 
eesmärgiga edendada suutlikkust ja 
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investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga.

koostöövõrgustikke ning poliitilist 
dialoogi, samuti linnapoliitika kogemuste 
vahetamist ELi tasandil eelkõige
valdkondades, mis on seotud ERFi 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva ja kaasava arenguga.

Selgitus

Pole põhjust piirata linnadevaheliste koostöövõrgustike ja kogemuste vahetamise ulatust. 
Programm Urban on endiselt väga oluline nende linnade jaoks, kes arenguplatvormis ei 
osale, ent programmi võiks samuti laiendada linnadevahelisele platvormisisesele ja –välisele 
koostööle.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab nimekirja platvormis 
osalevatest linnadest, tuginedes 
partnerluslepingutes määratud 
nimekirjadele rakendusaktide abil. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.

Komisjon koostab koos liikmesriikidega
nimekirja platvormis osalevatest
linnastutest, väikestest ja suurtest
linnadest, tuginedes partnerluslepingutes 
määratud nimekirjadele rakendusaktide 
abil. Need rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimekirjas on maksimaalselt 300 linna 
ning igast liikmesriigist maksimaalselt 20 
linna. Linnad valitakse välja järgmiste 
kriteeriumide põhjal:

Nimekirjas on maksimaalselt 300 linna 
ning igast liikmesriigist maksimaalselt 20 
linna. Linnade arv hõlmab ka keskmisi ja 
väiksemaid linnu. Linnad valitakse välja 
järgmiste kriteeriumide põhjal:

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) liikmesriigid nõuavad linnadelt 
väljavalimise eesmärgil, et nad lisaksid 
konkreetsetesse projektidesse tervikliku 
strateegia, mis võtab arvesse loodus- ja 
ajalooressursside lisandväärtust ja selle 
mõju tootmisele ja tööhõivele.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) nõuab tungivalt ajalooliste 
linnaansamblite taastamist strateegia 
„Euroopa 2020” juhtalgatustega 
kohandamiseks, linnade väljavalimisel 
muude kriteeriumidena 
juurdepääsetavuse, IKT, energia ja 
puuetega inimeste vajaduste 
arvessevõtmist.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) rõhutab, et valikukriteeriumina tuleb 
arvestada ka linnade ja majade taastamist 
pärast suurõnnetusi.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuenduslikud meetmed linnade säästva 
arengu valdkonnas

Uuenduslikud meetmed linnade säästva ja 
kaasava arengu valdkonnas

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva 
arengu valdkonnas 0,2 % ülemmäära piires 
ERFi kogu aastasest eraldisest. Meetmed 
hõlmavad uuringuid ja pilootprojekte, mille 
eesmärk on leida või katsetada uusi 
võimalusi liidu tasandil oluliste linnade 
säästva arengu valdkonnas.

1. Komisjoni algatusel võib ERF toetada 
uuenduslikke meetmeid linnade säästva ja 
kaasava arengu valdkonnas 0,2 % 
ülemmäära piires ERFi kogu aastasest 
eraldisest. Meetmed hõlmavad uuringuid ja 
pilootprojekte, mille eesmärk on leida või 
katsetada uusi võimalusi liidu tasandil 
oluliste linnade säästva arengu valdkonnas.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte määramata ajaks alates 1. 
jaanuarist 2014.

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
artikli 9 lõikes 3 osutatud delegeeritud 
õigusakte viieks aastaks alates 1. jaanuarist 
2014.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Delegeeritud volitusi uuendatakse samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Muudatusettepanek 80



PE486.187v03-00 34/35 AD\905588ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – pealkiri 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisnäitajad peavad vajaduse korral 
sisaldama soopõhist perspektiivi.
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