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Muudatusettepanek 39
Hermann Winkler

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

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse 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 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mida ajavahemikul 2007−2013 
toetati lähenemiseesmärgi raames.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Ioan Enciu

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 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 

(5) ERF peaks aitama kaasa Euroopa 2020. 
aasta strateegiale ja tagama seeläbi ERFi 
abi suurema kontsentreerituse 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 
puhul tuleks võtta arvesse nii piirkonna 
arengutaset kui ka nende piirkondade 
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ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75 % EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

erivajadusi, mille SKP elaniku kohta 
ajavahemikul 2007−2013 oli väiksem kui 
75% EL 25 keskmisest SKPst 
võrdlusperioodil.

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Piirkonna arengu jaoks on otsustav 
selle innovatsioonivõime, mis omakorda 
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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.

Or. de

Selgitus

Mõningates liikmesriikides toimuv ajude äravool on kogu Euroopa probleem! Ligitõmbavate 
uurimisinstituutide rajamiseks vajavad need liikmesriigi toetust: infrastruktuuri jaoks ERFist, 
tipptaseme tagamiseks raamprogrammist Horisont 2020. Matiase raportis esitas parlament 
ettepaneku konkursi korraldamiseks, millel osalevad tipptasemel instituudist ja esilekerkivast 
piirkonnast koosnevad meeskonnad. Nende teaduskavasid toetatakse raamprogrammist 
Horisont 2020 tipptaseme põhimõtte alusel. Infrastruktuuri rajamiseks kasutab piirkond 
omavahendeid ja ERFi vahendeid, mida konkurss ei hõlma.

Muudatusettepanek 43
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ERF peaks kooskõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020” koos teiste ühisesse 
strateegiaraamistikku kuuluvate 
fondidega aitama saavutada romasid 
käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistikus 
aastani 2020 kehtestatud strateegilisi 
eesmärke, aidates rahastada terviklikke 
meetmeid, mille eesmärgiks on tagada 
miinimumstandardina romade 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
haridusele, tööhõivele, 
tervishoiuteenustele ja eluasemele.

Or. ro

Muudatusettepanek 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ioan Enciu
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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 säästva ja kaasava 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Ioan Enciu

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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 
arengu valdkonnas.

(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 
säästva arengu valdkonnas.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 
arengu valdkonnas.

(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 tervikliku 
säästva arengu valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

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 ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu; on 
seisukohal, et struktuurifonde peaks 
piirkondade suutlikkuse suurendamiseks 
kasutama maksimaalselt, tegema seda 
pühendunud tegevuste kaudu, et toetada 
tipptasemel keskuste asutamist, ülikoolide 
moderniseerimist, teadustegevusega 
seotud varustuse ostmist, kohalike 
tehnosiirete võimalikkust, pakkuda abi 
alustavatele ja kõrvalettevõtetele ning 
toetada kohalikku suhtlust 
majandussektori ja ülikoolide vahel; 
usub, et see aitab ehitada tipptasemele 
tõusmiseks astmed, lubades neil 
piirkondadel igakülgselt osaleda 
raamprogrammis Horisont 2020 
kvaliteedi ja tipptaseme alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERF aitab rahastada meetmeid, mille ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
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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.

eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade ning 
demograafiliste probleemidega
piirkondade ümberkorraldamise toetamise 
kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – 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) materiaalseid ja mittemateriaalseid 
investeeringuid, mis aitavad kaasa 
püsivate töökohtade loomisele ja 
säilitamisele, eelkõige otsese abi kaudu 
eranditult väikestesse ja keskmise 
suurusega ettevõtetesse (VKEdesse) 
investeerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeeringuid hoonete ja 
transpordisektori energiatõhususe 
parandamise meetmetesse, pöörates 
eelkõige tähelepanu eluasemete 
energiatõhususele;

Or. ro

Muudatusettepanek 55
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – 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;

Or. ro

Muudatusettepanek 56
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja 
infrastruktuuridesse;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) ettevõtetesse, eelkõige VKEdesse 
investeerimise toetamist ja neile teenuste 
osutamist ning äritegevust linnakeskustes;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Herbert Reul, Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) 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;

Or. de
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Selgitus

Vt sellega seoses ka põhjendust 5 a (uus). Rahvusvaheliste tippteadlaste ja innovatiivsete 
ettevõtete ligitõmbamiseks peavad piirkonnad looma ulatuslikud ligitõmbavad 
raamtingimused. See puudutab teadlaste rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi palkasid, aga 
ka nt koolide ingliskeelseid õppekavasid, äripindasid või nüüdisaegseid internetipõhiseid 
haldusteenuseid. Selleks peab piirkondadel olema võimalus kasutada ERFi vahendeid.

Muudatusettepanek 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 60
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 61
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – 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;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) riiklike ja erasektori 
organisatsioonide toetamist 
tervishoiusüsteemide täiustamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ERF ei toeta investeeringuid 
infrastruktuuridesse, mis pakuvad rohkem 
arenenud piirkondade kodanikele 
keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid 
põhiteenuseid, kuid on avatud 
uuenduslikele lahendustele ökosüsteemi 
teenuste, bioloogilise mitmekesisuse ja 
roheliste infrastruktuuride, 
keskkonnasäästlike transpordilahenduste 
ja rohelise IKT valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Hermann Winkler

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

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 rohkem arenenud piirkondade 
kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 67
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – 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 temaatilistele 
eesmärkidele; ning

i) vähemalt 80% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3, 4 ja 6 sätestatud 
temaatilistele eesmärkidele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 68
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – 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

Or. de
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Muudatusettepanek 69
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – 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.

ii) vähemalt 25% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vähemalt 50 % ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

i) vähemalt 60% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 
punktides 1, 3 ja 4 sätestatud temaatilisele 
eesmärgile;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähemalt 6 % ERFi ressursside ii) vähemalt 15% ERFi ressursside 
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kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene lõik – 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 12% ERFi ressursside 
kogusummast riiklikul tasandil eraldatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 artikli 9 punktis 
4 sätestatud temaatilisele eesmärgile.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – teine lõik
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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

Or. de

Muudatusettepanek 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja innovatsiooni edendamine;

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Herbert Reul, Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 

(a) teadus- ja uuendustegevuse 
infrastruktuuri ja võimsuse täiustamine 



PE488.025v01-00 20/47 AM\900826ET.doc

ET

eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd;

eesmärgiga arendada teadus- ja 
uuendustegevusealast kõrget kvaliteeti 
ning edendada eelkõige Euroopa huvides 
tegutsevate pädevuskeskuste tööd, kui on 
olemas ka sünergiavõimalused teiste 
Euroopa raamprogrammidega, näiteks 
konkursiga tipptasemel teadusasutuste 
asutamiseks raamprogrammi Horisont 
2020 raames;

Or. de

Selgitus

Vt sellega seoses ka põhjendust 5 a (uus). Arvukad piirkondlikud konkursid on näidanud, et 
kõnealune vahend on eriti sobiv tipptulemuste esiletoomiseks. Aga ka nendes piirkondades, 
mis ei kuulu võitjate hulka, toovad need kaasa innovatsioonikeskkonna paranemise ja seega 
olulised positiivsed arengud.

Muudatusettepanek 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – 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) teadustegevuse, uuendustegevuse
infrastruktuuri, tehnoloogiainvesteeringute
ja võimsuse täiustamine eesmärgiga 
arendada teadus- ja uuendustegevusealast
kõrget kvaliteeti ning edendada eelkõige 
Euroopa huvides tegutsevate 
pädevuskeskuste tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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



AM\900826ET.doc 21/47 PE488.025v01-00

ET

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – 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 teadusuuringute ja 
innovatsiooni investeeringute, toodete ja 
teenuste arendamise, tehnosiirde, sotsiaalse 
ja korraldusliku innovatsiooni ja riiklike 
teenuste alaste rakenduste, nõudluse 
stimuleerimise, võrkude loomise ja avatud 
innovatsiooni soodustamine läbi aruka 
spetsialiseerumise;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tehnoloogia- ja rakendusuuringute, 
katseliinide, toodete varaste 

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

varaste valideerimismeetmete, arenenud 
tootmisvõimsuste suutlikkuse ja esimese 
toodangu toetamine võtmetehnoloogiate 
raames ning üldotstarbeliste tehnoloogiate 
levitamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Hermann Winkler

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

(c a) VKEde innovatsioonivõime 
liikumapanek koos asjaomaste 
nõustamisteenustega ning VKEde 
rakendussuunitlusega teadus- ja 
arendustegevuse soodustamine, kaasates 
samavõrra toote ja protsessidega seotud 
uuendustegevuse;

Or. de

Muudatusettepanek 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 84
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise ning ettevõtete üleandmise 
soodustamise kaudu; meetmete 
edendamine VKEde toetavaks ja 
stabiliseerivaks abistamiseks ja 
üksikettevõtete investeeringute 
soodustamine;

Or. de

Muudatusettepanek 86
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede kasutuselevõtu ja uute ettevõtete 
loomise soodustamise kaudu eelkõige ELi 
suurimate ühiskondlike probleemidega 
tegelevates valdkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 3 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) uute ärimudelite arendamine VKEde 
jaoks, sealhulgas pidades silmas 
ökoettevõtjate arendamist, kohalikele 
turgudele pääsemist ja rahvusvahelist 
tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) uute ärimudelite arendamine ja 
kasutamine VKEde jaoks, kaasa arvatud 
vastavad nõustamisteenused, eelkõige 
pidades silmas rahvusvahelist tegevust;

Or. de
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Muudatusettepanek 90
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 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;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mentorlus- ja nõustamistegevuse 
toetamine eelkõige eri liiki VKEde 
huvides tegutsevate 
vahendusorganisatsioonide koolituse ja 
tegevuse alal;

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) ettevõtluse tugiteenuste osutamine 
eelkõige ökoinnovatsiooni, 
ressursitõhususe ja keskkonnatoime 
juhtimise toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamine VKEdes;

Or. ro

Muudatusettepanek 94
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise edendamine VKEdes;

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

Or. de
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Muudatusettepanek 95
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine;

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine ja nende 
kohandamine süsinikuheite 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine;

(e) linnapiirkondade tõhusate ja 
taastuvatel energiaallikatel põhinevate 
energiastrateegiate edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliimamuutustega kohanemiseks 
suunatud sihtotstarbeliste investeeringute 
toetamine;

(a) kliimamuutustega ökosüsteemipõhiseks 
kohanemiseks suunatud sihtotstarbeliste 
investeeringute toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine:

(6) keskkonnakaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse, ökosüsteemide ja 
ressursitõhususe edendamine:

Or. en

Muudatusettepanek 100
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 6 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ökoinnovatsiooni edendavate 
keskkonnateenuste osutamise arendamine 
ja toetamine ning VKEde ja avalike 
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teenuste keskkonnatoime parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 7 – sissejuhatav osa

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:

Or. en

Muudatusettepanek 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) linnatranspordi ajakohastamine ja 
selle tõhususe suurendamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 103
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 8 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine:

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse investeerimine.

(c) riiklike tööturuasutuste 
infrastruktuuridesse ja 
kutsehariduskeskustesse investeerimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) romade sotsiaalmajandusliku 
kaasamise riiklike strateegiate eesmärkide 
rakendamise toetamine kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil eesmärgiga tagada 
miinimumstandardina mittediskrimineeriv 
juurdepääs haridusele, tööhõivele, 
tervishoiuteenustele ja eluasemele;

Or. ro

Muudatusettepanek 107
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene a lõik (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.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene b lõik (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.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene c lõik (uus)
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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 
saanud projektidele, mis ei ole suutnud 
eelarvepiirangute tõttu muul viisil 
rahastamist saada.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Or. en

Muudatusettepanek 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnade säästev areng Linnade säästev ja kaasav areng

Or. ro

Muudatusettepanek 116
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 117
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Iga liikmesriik koostab 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.
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Or. ro

Muudatusettepanek 118
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 5 % ERFi riiklikul tasandil 
eraldatud ressurssidest eraldatakse linnade 
säästva arengu integreeritud meetmete 
jaoks, mille haldamine on delegeeritud 
linnadele integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu, millele on viidatud 
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 99.

Vähemalt 10% ERFi riiklikul tasandil 
eraldatud ressurssidest eraldatakse linnade 
säästva arengu integreeritud meetmete 
jaoks, mille haldamine on delegeeritud 
linnadele integreeritud territoriaalsete 
investeeringute kaudu, millele on viidatud 
määruse (EL) nr […]/2012 artiklis 99.

Or. ro

Muudatusettepanek 119
Ioan Enciu

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 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga.

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 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva ja kaasava arenguga.

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – 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:

Or. en

Muudatusettepanek 122
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nimekirjas on maksimaalselt 1000 linna 
ning igast liikmesriigist maksimaalselt 45
linna. Linnad valitakse välja järgmiste 
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kriteeriumide põhjal: kriteeriumide põhjal:

Or. ro

Muudatusettepanek 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuenduslikud meetmed linnade säästva 
arengu valdkonnas

Uuenduslikud meetmed linnade säästva ja 
kaasava arengu valdkonnas

Or. ro

Muudatusettepanek 127
Ioan Enciu

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.

Or. ro
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Muudatusettepanek 128
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 129
Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisnäitajad peavad vajaduse korral 
sisaldama soopõhist perspektiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
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Komisjoni ettepanek
ÜHIK NIMETUS

Tulusad 
investeeringud

ettevõtted Toetusi saavate ettevõtete arv
ettevõtted Muud rahalist abi kui toetusi saavate ettevõtete 

arv
ettevõtted Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv 
ettevõtted Toetust saavate uute ettevõtete arv
EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega 

VKEdele
EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega 

VKEdele (mitterahalised toetused)
täistööaja 
ekvivalendid

Toetust saavates VKEdes loodud töökohtade arv

Turism külastused Külastuste arv toetust saavate vaatamisväärsuste 
juurde

Info- ja 
kommunikatsioo
nitehnoloogia 
infrastruktuur

füüsilised isikud Vähemalt 30 Mbit/s lairibavõrgule juurdepääsuga 
varustatud elanikkond

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini kogupikkus

millest TEN-T
km Rekonstrueeritud või ajakohastatud raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

Teed km Uute teede kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või ajakohastatud teede 
kogupikkus
millest TEN-T

Linnatransport reisijate sõidud Toetust saava linnatranspordi teenuse kasutajate 
arvu suurenemine

Siseveeteed tonnkilomeetrid Parandatud siseveeteid mööda veetava kauba 
mahu kasv

Keskkond
Tahked jäätmed tonnid Täiendav jäätmete ringlussevõtu võimsus
Veevarustus füüsilised isikud Täiendav elanikkond, keda teenindatakse 

tõhusama veevarustuse abil
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m3 Hinnanguline veevõrgu lekete vähendamine
Reovee 
puhastamine

inimekvivalent Täiendav elanikkond, kellele on suunatud 
tõhusama reoveepuhastuse teenus

Riskiennetus ja -
juhtimine

füüsilised isikud Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav 
elanikkond

füüsilised isikud Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest ja muudest 
kaitsemeetmetest

Maa taastamine hektarid Taastatud maa kogupindala
Pinnase katmine hektarid Muutused arendustegevuse tõttu isoleeritud 

pinnases
Loodus ja 
bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Parema kaitsestaatusega elupaikade pindala

Teadusuuringud 
ja innovatsioon

füüsilised isikud Uutes või uute seadmetega varustatud 
teadusuuringute infrastruktuurides töötavate 
uurimis- ja arendustöötajate arv

ettevõtted Toetust saavate teadusasutustega koostööd 
tegevate ettevõtete arv

täistööaja 
ekvivalendid

Uurimis- ja arendustöötajate jaoks loodud 
töökohtade arv toetust saavates üksustes

EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja arendustegevuse 
alastele projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes tutvustasid uusi või 
oluliselt täiustatud tooteid, mis tulid turule tänu 
toetust saavatele innovatsiooni- või teadus- ja 
arendustegevuse alastele projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes tutvustasid uusi või 
oluliselt täiustatud tooteid, mis loodi tänu toetust 
saavatele innovatsiooni- või teadus- ja 
arendustegevuse alastele projektidele

Energeetika ja 
kliimamuutused
Taastuvad 
energiaallikad

MW Taastuva energia tootmise täiendav võimsus

Energiatõhusus kodumajapidamise
d

Tõhustatud energiatarbimise klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv
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kWh/aastas Primaarenergia tarbimise vähenemine 
üldkasutatavates hoonetes

kasutajad Arukatesse energiavõrkudesse ühendatud 
täiendavate energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaas
ide vähendamine

CO2 

ekvivalenttonnides
Kasvuhoonegaaside hinnanguline vähenemine 
CO2 ekvivalendina

Sotsiaalne 
infrastruktuur
Lastehoid ja 
haridus

füüsilised isikud Toetust saavate lapsehoiuteenuste või hariduse 
infrastruktuuri teenindusmaht

Tervishoid füüsilised isikud Toetust saavate tervishoiuteenuste maht
Eluase kodumajapidamise

d
Eluasemega seotud paranenud tingimustest kasu 
saavate kodumajapidamiste arv

Kultuuripärand külastused Külastuste arv toetust saavate vaatamisväärsuste 
juurde

Linnade areng
füüsilised isikud Linnade integreeritud arengustrateegiatega aladel 

elavad inimesed
ruutmeetrid Uued avatud platsid linnapiirkondades
ruutmeetrid Uued avalikud või ärihooned linnapiirkondades
ruutmeetrid Uued elamud linnapiirkondades

Muudatusettepanek
ÜHIK NIMETUS

Investeeringud
ettevõtted Toetusi saavate VKEde arv ja toetust saava tegevuse liik
ettevõtted Muud rahalist abi kui toetusi saavate VKEde arv ja 

toetust saava tegevuse liik
ettevõtted Mitterahalist abi saavate VKEde arv ja toetust saava 

tegevuse liik
ettevõtted Toetust saavate uute ettevõtete arv
EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega VKEdele
EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega VKEdele 

(mitterahalised toetused)
täistööaja 
ekvivalendi
d

Toetust saavates VKEdes loodud töökohtade arv

Turism külastused Külastuste arv toetust saavate vaatamisväärsuste juurde



AM\900826ET.doc 45/47 PE488.025v01-00

ET

Info- ja 
kommunikatsioo
nitehnoloogia 
infrastruktuur

füüsilised 
isikud

Vähemalt 30 Mbit/s lairibavõrgule juurdepääsuga 
varustatud elanikkond

Transport
Raudteetransport km Uue raudteeliini kogupikkus

millest TEN-T
km Rekonstrueeritud või ajakohastatud raudteeliini 

kogupikkus
millest TEN-T

Teed km Uute teede kogupikkus
millest TEN-T

km Rekonstrueeritud või ajakohastatud teede kogupikkus
millest TEN-T

Linnatransport reisijate 
sõidud

Toetust saava linnatranspordi teenuse kasutajate arvu 
suurenemine

Siseveeteed tonnkilome
etrid

Parandatud siseveeteid mööda veetava kauba mahu kasv

Keskkond
Tahked jäätmed tonnid Täiendav jäätmete ringlussevõtu võimsus
Veevarustus füüsilised 

isikud
Täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhusama 
veevarustuse abil

m3 Hinnanguline veevõrgu lekete vähendamine
Reovee 
puhastamine

inimekvival
ent

Täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama 
reoveepuhastuse teenus

Riskiennetus ja -
juhtimine

füüsilised 
isikud

Üleujutuse kaitse meetmetest kasu saav elanikkond

füüsilised 
isikud

Elanikkond, kellel on kasu metsatulekahjude eest 
kaitsmiseks võetavatest ja muudest kaitsemeetmetest

Maa taastamine hektarid Taastatud maa kogupindala
Pinnase katmine hektarid Muutused arendustegevuse tõttu isoleeritud pinnases
Loodus ja 
bioloogiline 
mitmekesisus

hektarid Parema kaitsestaatusega elupaikade pindala

Teadusuuringud 
ja innovatsioon

füüsilised 
isikud

Uutes või uute seadmetega varustatud 
teadusuuringute infrastruktuurides töötavate 
uurimis- ja arendustöötajate arv
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ettevõtted Toetust saavate teadusasutustega koostööd tegevate 
ettevõtete arv, kaasa arvatud VKEde osakaal

täistööaja 
ekvivalendi
d

Uurimis- ja arendustöötajate jaoks loodud töökohtade 
arv toetust saavates üksustes

EUR Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetustega 
innovatsiooni või teadus- ja arendustegevuse alastele 
projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kaasa arvatud VKEde osakaal,
kes tutvustasid uusi või oluliselt täiustatud tooteid, mis 
tulid turule tänu toetust saavatele innovatsiooni- või 
teadus- ja arendustegevuse alastele projektidele

ettevõtted Nende ettevõtete arv, kes tutvustasid uusi või oluliselt 
täiustatud tooteid, mis loodi tänu toetust saavatele 
innovatsiooni- või teadus- ja arendustegevuse alastele 
projektidele

Energeetika ja 
kliimamuutused
Taastuvad 
energiaallikad

MW Taastuva energia tootmise täiendav võimsus

% Taastuvate energiaallikate osakaal energia 
lõpptarbimises

Energiatõhusus kodumajapi
damised

Tõhustatud energiatarbimise klassifikatsiooniga 
majapidamiste arv

kWh/aastas Primaarenergia tarbimise vähenemine üldkasutatavates 
hoonetes

nafta 
ekvivalentto
nnides

Energia kogutarbimine sektorite kaupa

kasutajad Arukatesse energiavõrkudesse ühendatud täiendavate 
energiatarbijate arv

Kasvuhoonegaas
ide vähendamine

CO2 
ekvivalentto
nnides

Kasvuhoonegaaside hinnanguline vähenemine CO2 
ekvivalendina

Sotsiaalne 
infrastruktuur
Lastehoid ja 
haridus

füüsilised 
isikud

Toetust saavate lapsehoiuteenuste või hariduse 
infrastruktuuri teenindusmaht

Tervishoid füüsilised 
isikud

Toetust saavate tervishoiuteenuste maht
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Eluase kodumajapi
damised

Eluasemega seotud paranenud tingimustest kasu saavate 
kodumajapidamiste arv

Kultuuripärand külastused Külastuste arv toetust saavate vaatamisväärsuste juurde
Linnade areng

füüsilised 
isikud

Linnade integreeritud arengustrateegiatega aladel elavad 
inimesed

ruutmeetrid Uued avatud platsid linnapiirkondades
ruutmeetrid Uued avalikud või ärihooned linnapiirkondades
ruutmeetrid Uued elamud linnapiirkondades

Or. en


