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Muudatusettepanek 122
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga prioriteedi juures sätestatakse näitajad 
programmi rakendamisel eesmärkide 
saavutamise edusammude hindamiseks 
seire, hindamise ja täitmise kontrolli
alusena. Nende näitajate hulka kuuluvad:

Iga prioriteedi juures sätestatakse 
mõõdetavad kvalitatiivsed ja 
kvantitatiivsed näitajad programmi 
rakendamisel eesmärkide saavutamise 
edusammude hindamiseks seire, hindamise 
ja täitmise kontrolli alusena. Nende 
näitajate hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 123
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) näitajad, mis on seotud toimingute 
mõjuga keskkonnatoimele ja 
kliimamuutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatakse 
iga ÜSRi fondi jaoks ühised mõõdetavad 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad ja 
võidakse ette näha ka konkreetset 
programmi puudutavad näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga programm, välja arvatud need, mis 
hõlmavad üksnes tehnilist abi, sisaldavad 
meetmete kirjeldust, et võtta arvesse
artiklites 7 ja 8 sätestatud põhimõtteid.

4. Iga programm, välja arvatud need, mis 
hõlmavad üksnes tehnilist abi, sisaldavad 
mõõdetavaid kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid eesmärke ja vahe-
eesmärke, programmi eriomaseid 
näitajaid ja kirjeldust meetmete kohta, 
mida tuleb võtta selleks, et järgida artiklis 
7 sätestatud põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mis tuleb kasutada 

5. Iga programm, välja arvatud need, kus 
tehnilist abi antakse konkreetse programmi 
raames, põhineb süsiniku hulga 
vähendamise hindamisel ja selles
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kliimamuutuse eesmärkide tarbeks. sätestatakse soovituslik toetuse summa, 
mis tuleb kasutada kliimamuutuse 
eesmärkide tarbeks. Komisjon määrab 
kindlaks nende hindamiste ühise 
metoodika vastavalt artiklis 143 osutatud 
menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 128
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 25 – lõige 1



PE489.408v01-00 6/65 AM\901426ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 129
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kolme kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral esitatud programmi 
parandused.

2. Komisjon esitab oma tähelepanekud 
kahe kuu jooksul alates programmi 
esitamise kuupäevast. Liikmesriik annab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe ja teeb 
vajaduse korral koostöös komisjoniga 
esitatud programmi parandused.

Or. ro

Muudatusettepanek 130
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel et komisjoni 
kõiki märkusi on nõuetekohaselt arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepingut heaks kiitva otsuse.

3. Komisjon võtab vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele vastu 
otsuse iga programmi heakskiitmise kohta 
hiljemalt neli kuud pärast seda, kui 
liikmesriik (liikmesriigid) on programmi 
ametlikult esitanud, eeldusel et komisjoni 
kõiki märkusi on nõuetekohaselt arvesse 
võetud, kuid mitte enne 1. jaanuari 2014 
või enne, kui komisjon on võtnud vastu 
partnerluslepingut heaks kiitva otsuse.
Asjaomane liikmesriik ja komisjon teevad 
koostööd, et tagada iga programmi 
võimalikult kiire vastuvõtmine. 
Programmi heakskiitmise maksimaalne 
periood ei ole ühelgi juhul pikem kui kuus 
kuud alates programmi esitamisest 
liikmesriigi poolt. 

Or. ro

Muudatusettepanek 131
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt viis kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 

2. Komisjon hindab lõike 1 kohaselt 
esitatud teavet, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud põhjendusi. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Kooskõlas fondispetsiifiliste eeskirjadega 
kiidab komisjon programmide muutmise 
taotlused heaks hiljemalt üks kuu pärast 
seda, kui liikmesriik on taotluse ametlikult 
esitanud, tingimusel, et kõiki komisjoni 
tehtud tähelepanekuid on nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Vajaduse korral muudab 
komisjon selle otsusega samal ajal ka 
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partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

partnerluslepingut heaks kiitvat otsust 
kooskõlas artikli 15 lõikega 3.

Or. ro

Muudatusettepanek 132
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 133
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõigi kohaliku arengu strateegiate 
valimine ja heakskiitmine viiakse lõpule 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

4. Kõigi kohaliku arengu strateegiate 
valimine ja heakskiitmine viiakse lõpule 
hiljemalt 31. detsembriks 2014.

Or. ro

Muudatusettepanek 134
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 142 vastu delegeeritud 
akte, mis käsitlevad lõike 1 punktis a 
osutatud strateegiaga hõlmatud piirkonna 
ja rahvastiku piiritlust.

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 142 vastu delegeeritud 
akte maksimaalselt kolme kuu jooksul 
alates käesoleva määruse vastuvõtmisest, 
mis käsitlevad lõike 1 punktis a osutatud 
strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlust.

Or. ro

Muudatusettepanek 135
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 30 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte, et 
valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
50 % häältest avaliku sektori välistelt 
partneritelt, jättes võimaluse valikuotsuseid 
vaidlustada ja lubades kirjalikku 
valikuprotseduuri;

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning toimingute 
valikukriteeriumide koostamine, millega 
välditakse huvide konflikte, et 
valikuotsuste tegemisel tuleb vähemalt 
49% häältest avaliku sektori välistelt 
partneritelt, jättes võimaluse valikuotsuseid 
vaidlustada ja lubades kirjalikku 
valikuprotseduuri;

Or. ro

Muudatusettepanek 136
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 31 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohaliku arengu strateegia jooksvad (d) kohaliku arengu strateegia jooksvad 
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kulud ja elavdamine 25 % piires kohaliku 
arengu strateegia raames riigi kantud 
kulude kogusummast.

kulud ja elavdamine 15% piires kohaliku 
arengu strateegia raames riigi kantud 
kulude kogusummast.

Or. ro

Muudatusettepanek 137
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 32 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte, millega 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Komisjoni volitatakse maksimaalselt 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte, millega 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
rahastamisvahendite eelhindamise kohta, 
lõppsaajatele toetuste, intressitoetuste, 
garantiitasu toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu antava kombineeritud toetuse kohta, 
kulutuste abikõlblikkuse täiendavate 
erieeskirjade kohta ning reeglite kohta, 
millega täpsustatakse tegevusliigid, mida 
rahastamisvahendite kaudu ei toetata.

Or. ro

Muudatusettepanek 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
delegeeritud õigusaktides vastu punktis b 
osutatud rahastamisvahendite teatud liike 
puudutavad konkreetsed eeskirjad ja 
tooted, mida võib selliste vahendite abil 
tarnida.

Komisjon võtab maksimaalselt kolme kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest kooskõlas artikliga 142 
delegeeritud õigusaktides vastu punktis b 
osutatud rahastamisvahendite teatud liike 
puudutavad konkreetsed eeskirjad ja 
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tooted, mida võib selliste vahendite abil 
tarnida.

Or. ro

Muudatusettepanek 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 33 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte, millega 
kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte 
maksimaalselt kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest, 
millega kehtestatakse eeskirjad 
rahastamiskokkulepete kohta, nende 
üksuste rolli ja vastutuse kohta, kellele on 
usaldatud rakendusülesannete täitmine, 
ning halduskulude ja -tasude kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 140
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
erinõuete kohta, mis kehtivad selliste 
varade ülekandmise ja halduse puhul, mida 
haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.

7. Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte 
maksimaalselt kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest, 
millega kehtestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad erinõuete kohta, mis kehtivad 
selliste varade ülekandmise ja halduse 
puhul, mida haldavad üksused, kellele 
rakendusülesanded on usaldatud, ning 
varade konverteerimise kohta euro ja 
riiklike vääringute vahel.
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Or. ro

Muudatusettepanek 141
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte, mis 
käsitlevad artikli 33 lõike 1 punkti a ja 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i, ii 
ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

3. Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu delegeeritud akte 
maksimaalselt kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest, mis 
käsitlevad artikli 33 lõike 1 punkti a ja 
artikli 33 lõike 4 punkti b alapunktide i, ii 
ja iii alusel rakendatavate 
rahastamisvahendite juhtimise ja kontrolli 
korda.

Or. ro

Muudatusettepanek 142
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused 
kehtestada artikli 142 kohaselt vastu 
võetavate delegeeritud aktidega 
erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid ja 
nende maksete tühistamist ning võimalikke 
tagajärgi maksetaotlustele.

5. Komisjonile antakse maksimaalselt 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest volitused 
kehtestada artikli 142 kohaselt vastu 
võetavate delegeeritud aktidega 
erieeskirjad, mis käsitlevad 
rahastamisvahenditele tehtavaid makseid ja 
nende maksete tühistamist ning võimalikke 
tagajärgi maksetaotlustele.

Or. ro



AM\901426ET.doc 13/65 PE489.408v01-00

ET

Muudatusettepanek 143
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 144
Markus Pieper

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) infrastruktuuriprojektid;

Or. de

Muudatusettepanek 145
Markus Pieper

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 146
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 147
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon osaleb järelevalvekomisjoni 
töös nõuandva pädevusega.

2. Komisjon osaleb järelevalvekomisjoni 
töös.

Or. ro

Muudatusettepanek 149
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul programmi 
lõpliku rakendusaruande ning EAFRD ja 
EMKFi puhul iga-aastase rakendusaruande 
30. septembriks 2023.

Liikmesriik esitab vahearuande 
programmide rakendamise kohta 31. 
detsembriks 2018 ning ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul programmi 
lõpliku rakendusaruande ning EAFRD ja 
EMKFi puhul iga-aastase rakendusaruande 
30. septembriks 2023.

Or. ro

Muudatusettepanek 150
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 151
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud 
mõõdetavate kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete vahe-eesmärkidega ning 
kliimamuutuste eesmärgi raames kasutatud 
toetusega;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 153
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 48 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 154
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelhindamine sisaldab vajaduse korral 
nõudeid keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta)34 rakendamiseks.

4. Eelhindamine sisaldab nõudeid 
keskkonnamõju strateegiliseks 
hindamiseks, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001 
direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja 
programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta)34 rakendamiseks, kaasa arvatud 
mõju kliimamuutustele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning vajaduse korral 
piiriülestele aspektidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 50 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 157
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 58 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu punktis c osutatud ühtse 
määra määratlust ja sellega seotud 
meetodeid puudutavaid delegeeritud 
õigusakte.

Komisjoni volitatakse võtma artikli 142 
kohaselt vastu punktis c osutatud ühtse 
määra määratlust ja sellega seotud 
meetodeid puudutavaid delegeeritud 
õigusakte maksimaalselt kolme kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.

Or. ro

Muudatusettepanek 158
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 59 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud, kui nad ei ole riigi 
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutavad ja 
kui neid maksab toetusesaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses, juhul kui sellised 
käibemaksusummad ei ole tekkinud 
seoses infrastruktuuri tagamisega.

(c) käibemaks. Käibemaksusummad on 
siiski toetuskõlblikud juhul, kui nad ei ole 
riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi 
nõutavad ja kui neid maksab toetusesaaja.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiming, mis hõlmab investeerimist 
infrastruktuuri või tootlikku investeeringut, 
peab maksma ÜSRi fondilt saadud toetuse 

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

tagasi, kui kümne aasta jooksul alates 
toetusesaajale lõppmakse tegemisest või 
vajaduse korral riigiabi eeskirjades 
kehtestatud aja jooksul leiab sellega aset 
alljärgnev:

Or. de

Muudatusettepanek 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. ro

Muudatusettepanek 161
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõimelisuse tagamise 
reservide tootluse ja kasvu puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse programmi 
muudatuse heakskiitmise kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 162
Krišjānis Kariņš
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 66 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõimelisuse tagamise 
reservide tootluse ja kasvu puhul võetakse 
eelarvelised kulukohustused pärast seda, 
kui komisjon teeb otsuse programmi 
muudatuse heakskiitmise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahemakse nõude maksetähtaja võib 
lükata edasi eelarvevahendite käsutaja, 
nagu see on sätestatud finantsmääruses, 
maksimaalselt üheksaks kuuks, kui:

1. Vahemakse nõude maksetähtaja võib 
lükata edasi eelarvevahendite käsutaja, 
nagu see on sätestatud finantsmääruses, 
maksimaalselt kolmeks kuuks, kui:

Or. ro

Muudatusettepanek 164
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 77 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 165
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 80 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 81 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ehitus- ja transpordisektori suurem 
energiatõhusus; eelkõige pööratakse 
tähelepanu eluasemete energiatõhususe 
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parandamisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse kõigis piirkondades 
vastavalt määrusega (EÜ) nr 1059/2003 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. tasandile
(edaspidi: NUTS 2. tasand).

1. Struktuurifondid toetavad 
investeeringuid majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse kõigis piirkondades 
vastavalt määrusega (EÜ) nr 1059/2003 
kehtestatud ühise statistiliste 
territoriaalüksuste liigituse 2. ja 3.
tasandile (edaspidi: NUTS 2. ja 3. tasand).

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele
kategooriale:

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kahele
kategooriale:

Or. de

Muudatusettepanek 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

Vahendid majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkide täitmiseks eraldatakse vastavalt 
NUTS 2. ja 3. tasandi järgmisele kolmele 
kategooriale:

Or. ro

Muudatusettepanek 170
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 171
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–90 % 27-
liikmelise ELi keskmisest SKPst;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 172
Markus Pieper
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 173
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kolm kategooriat on 
määratletud selle alusel, kuidas nende 
ostujõu pariteetides väljendatud ja liidu 
2006.–2008. aasta arvandmete alusel 
arvutatud SKP elaniku kohta on seotud 27-
liikmelise ELi sama võrdlusperioodi 
keskmise SKPga.

Nimetatud kaks kategooriat on määratletud 
selle alusel, kuidas nende ostujõu 
pariteetides väljendatud ja liidu 2006.–
2008. aasta arvandmete alusel arvutatud 
SKP elaniku kohta on seotud 27-liikmelise 
ELi sama võrdlusperioodi keskmise 
SKPga.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 4. Komisjon võtab kohe pärast määruse 
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jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 
kolme kategooria kriteeriumidele vastavate 
piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Loetelu kehtib 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

jõustumist rakendusaktiga vastu otsuse, 
millega avaldatakse lõike 2 regioonide 
kahe kategooria kriteeriumidele vastavate 
piirkondade ja lõike 3 kriteeriumidele 
vastavate liikmesriikide loetelu. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Loetelu kehtib 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. de

Muudatusettepanek 175
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendid investeeringuteks 
majanduskasvu ja tööhõivesse ning
Euroopa territoriaalsesse koostöösse

Vahendid investeeringuteks 
majanduskasvu ja tööhõivesse, Euroopa 
territoriaalsesse koostöösse ja 
energiatõhususe parandamisse

Or. ro

Muudatusettepanek 176
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50,13 % (st kokku 162 589 
839 384 eurot) vähemarenenud 
piirkondadele;

(a) 62,14% vähemarenenud piirkondadele;

Or. de
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Muudatusettepanek 177
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 12,01 % (st kokku 
38 951 564 661 eurot) 
üleminekupiirkondadele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 178
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) 16,39% enamarenenud piirkondadele;

Or. de

Muudatusettepanek 179
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 180
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 181
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

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

Or. de

Muudatusettepanek 182
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest, eraldatakse struktuurifondidest 
summa, mis võrdub kahe kolmandikuga 
neile aastail 2007–2013 eraldatud 
summadest.

Kõigile piirkondadele, mille SKP elaniku 
kohta oli aastatel 2007–2013 alla 75% EL-
25 vaatlusperioodi keskmisest, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% ja alla 90% 
EL-27 keskmisest, eraldatakse 
struktuurifondidest summa, mis võrdub 
kahe kolmandikuga neile aastail 2007–
2013 eraldatud summadest.

Or. ro

Muudatusettepanek 183
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kindla 2,5%-lise piirmäära kehtestamine ei taga paindlikkust, et kajastada liikmesriikide 
praegusi erinevusi seoses kasutusmäära ja arengutasemega, ning selle tagajärjel avaldaks 
negatiivset mõju väikestele ja vähem arenenud piirkondadele, mille majandused kannatasid 
aastatel 2008–2010 tõsiselt finants- ja majanduskriisi tõttu.
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Muudatusettepanek 184
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 185
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) abikõlbliku elanikkonna suurus, 
piirkonna jõukus, riigi jõukus ja töötuse 
määr vähemarenenud piirkondade puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 186
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elanikkonna suurus, riigi jõukus ja 
pindala Ühtekuuluvusfondi puhul.

(c) elanikkonna suurus, riigi jõukus, 
aktiivse elanikkonna tööhõive määr ja 
pindala Ühtekuuluvusfondi puhul.

Or. ro
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Muudatusettepanek 187
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 %
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 %
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
Toiduainete rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

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

Or. de

Muudatusettepanek 188
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 25 % 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest, 40 %
üleminekupiirkondade ja 52 %
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
Toiduainete rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

3. Igas liikmesriigis eraldatakse Euroopa 
Sotsiaalfondile vähemalt 15% 
vähemarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest ja 25%
enamarenenud piirkondade tarbeks 
määratud struktuurivahenditest. Selle sätte 
kohaldamisel loetakse liikmesriigile 
[puudustkannatavatele isikutele mõeldud 
Toiduainete rahastust] antud toetus osaks 
ESFile eraldatud struktuurifondide osast.

Or. de
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Muudatusettepanek 189
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
ühendamise rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

välja jäetud

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.
Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa ühendamise rahastu 
asjakohastesse eelarveridadesse alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.
Euroopa ühendamise rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise 
Rahastamisvahend)35 artiklile [13] 
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtekuuluvusfondi toetus 
transpordiinfrastruktuurile Euroopa 
ühendamise rahastu raames on 
10 000 000 000 eurot.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 191
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 193
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse sätestada summa, mis kantakse üle 
iga liikmesriigi Ühtekuuluvusfondist 
saadava kogu perioodi eraldisest. 
Ühtekuuluvusfondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 194
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
Ühtekuuluvusfondi toetustele vastavad 
iga-aastased assigneeringud tuleb 
kirjendada Euroopa ühendamise rahastu 
asjakohastesse eelarveridadesse alates 
2014. aasta eelarve menetlemisest.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 195
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 4 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa ühendamise rahastu raames 
eraldatavat Ühtekuuluvusfondi toetust 
tuleb rakendada vastavalt määruse (EL) 
nr […]/2012 (millega moodustatakse 
Euroopa Ühendamise 
Rahastamisvahend)34 artiklile [13] 
projektide suhtes, mis on loetletud 
kõnealuse määruse 1. lisas, seades 
võimalikult esikohale projektid, mis 
järgivad Ühtekuuluvusfondist riigile 
tehtavaid eraldisi.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 196
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Struktuurifondidest majanduskasvu ja 
tööhõivesse tehtavate investeeringute 
raames [puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabi] jaoks antav toetus on 2 
500 000 000 eurot.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 197
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
otsuse, milles sätestatakse summa, mille
iga liikmesriik peab oma kogu perioodi 

välja jäetud
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struktuurifondi-eraldistest üle kandma. 
Struktuurifondi eraldist igale 
liikmesriigile vähendatakse vastavalt.

Or. ro

Muudatusettepanek 198
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud struktuurifondi 
toetustele vastavad iga-aastased 
assigneeringud tuleb kirjendada [puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud toiduabi 
rahastu] asjakohastesse eelarveridadesse 
alates 2014. aasta eelarve menetlemisest.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 199
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 19.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 200
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 19.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 5 % majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärgi investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mis 
eraldatakse vastavalt artiklile 19.

6. 5% majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi 
investeeringute vahenditest peab 
moodustama tulemusreserv, mille võib 
eraldada riigil tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 84 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 203
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile seoses 
vähemarenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enamarenenud 
piirkondadega eraldatud assigneeringute 
kogusumma ei ole nende regioonide 
kategooriate vahel ülekantav.

1. Igale liikmesriigile seoses 
vähemarenenud piirkondade ja 
enamarenenud piirkondadega eraldatud 
assigneeringute kogusumma ei ole nende 
regioonide kategooriate vahel ülekantav.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igale liikmesriigile seoses 
vähemarenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enamarenenud 
piirkondadega eraldatud assigneeringute 
kogusumma ei ole nende regioonide 
kategooriate vahel ülekantav.

1. Igale liikmesriigile seoses 
vähemarenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enamarenenud 
piirkondadega eraldatud assigneeringute 
kogusumma ei ole nende regioonide 
kategooriate vahel põhimõtteliselt 
ülekantav.

Or. de

Muudatusettepanek 205
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 85 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
2 % regioonide kategooria assigneeringu 
kogusummast teistele regioonide 
kategooriatele.

2. Erandina lõikest 1 võib komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel, mis 
on seotud ühe või enama temaatilise 
eesmärgi elluviimisega, nõustuda 
liikmesriigi ettepanekuga partnerluslepingu 
esmakordsel esitamisel üle kandma kuni 
30% regioonide kategooria assigneeringu 
kogusummast teistele regioonide 
kategooriatele.

Or. de

Muudatusettepanek 206
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 86 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori struktuuriliste või 
võrdväärsete kulude taseme hoidmist 
perioodi vältel kontrollitakse nendes 
liikmesriikides, kus vähemarenenud ja 
üleminekupiirkonnad hõlmavad vähemalt 
15 % kogurahvastikust.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 207
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vajaduste kindlaksmääramine, et 
tegeleda artikli 121 lõike 2 alusel 
konkreetseid riike käsitlevates soovitustes 
ning liikmesriikide ja liidu 

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

majanduspoliitika üldsuunistes määratletud 
ülesannetega, ning nõukogu soovitused, 
mida liikmesriigid võtavad arvesse 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel ja 
riikide reformikavade põhjal vastu võetud 
tööhõivepoliitikas ning võttes arvesse riigi 
ja piirkondade vajadusi;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
on kehtestanud rakendusaktiga, mis 
võetakse vastu artikli 143 lõikes 3 
sätestatud kontrollimenetluse kohaselt, 
ning programmile eraldatud vahendite 
soovituslik jaotus;

iv) vastavad sekkumiskategooriad, 
lähtuvalt nomenklatuurist, mille komisjon 
on kehtestanud 30. detsembriks 2012 
rakendusaktiga, mis võetakse vastu artikli 
143 lõikes 3 sätestatud kontrollimenetluse 
kohaselt, ning programmile eraldatud 
vahendite soovituslik jaotus;

Or. ro

Muudatusettepanek 209
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 210
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) loetelu linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

iii) loetelu linnastutest, väikestest ja 
suurtest linnadest, kus hakatakse 
rakendama linnade säästliku arengu 
integreeritud meetmeid, ERFi toetuse iga-
aastane soovituslik jaotus nende meetmete 
jaoks, sealhulgas linnadele määruse (EL) 
nr … [ERFi määrus] artikli 7 lõike 2 alusel 
juhtimiseks delegeeritud vahendid ja ESFi 
toetuse iga-aastane soovituslik eraldis 
integreeritud meetmete jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 211
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 212
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) nende alade kindlaksmääramine, kus 
edendatakse piiriüleseid 
infrastruktuuriühendusi ja/või 
piirkondade ühenduvust;

Or. de

Muudatusettepanek 213
Markus Pieper

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 214
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) infrastruktuuri edendamisse antava 
panuse kirjeldus;

Or. de

Muudatusettepanek 216
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga võrdõiguslikkusega 
tegelevate riiklike asutuste arvamuse 
punktides ii ja iii sätestatud meetmete 
kohta.

Liikmesriigid esitavad majanduskasvu ja 
töökohtade jaoks eraldatud investeeringute 
eesmärgi raames koos rakenduskava 
ettepanekuga keskkonnakaitsega tegeleva 
riikliku asutuse arvamuse punktis i 
sätestatud meetmete kohta ja 
võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste arvamuse punktides ii ja iii 
sätestatud meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab mudeli vastu 
rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Komisjon võtab mudeli vastu 
rakendusaktidega kolme kuu jooksul 
alates käesoleva määruse vastuvõtmise 
kuupäevast. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 143 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 218
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 87 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
rakenduskava heakskiitmise otsuse.

5. Komisjon võtab rakendusaktiga vastu 
rakenduskava heakskiitmise otsuse kahe 
kuu jooksul alates rakenduskava 
esitamisest.

Or. ro

Muudatusettepanek 219
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ERFist ja ESFist võib rahastada iga 
rakenduskava prioriteetse suuna puhul 
kuni 20% ulatuses liidu rahalisest abist osa 
toimingust, mille kulud on abikõlblikud 
selleks, et saada toetust teisest fondist 
sellele fondile kohalduvate abikõlblikkuse 
eeskirjade alusel tingimusel, et need kulud 
on vajalikud toimingu nõuetekohaseks 
elluviimiseks ja sellega otseselt seotud.
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sellega otseselt seotud.

Or. de

Muudatusettepanek 220
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. ERFist ja ESFist võib rahastada 
täiendavalt ja iga rakenduskava prioriteetse 
suuna puhul 10% ulatuses liidu rahalisest 
abist osa toimingust, mille kulud on 
abikõlblikud selleks, et saada toetust teisest 
fondist sellele fondile kohalduvate 
abikõlblikkuse eeskirjade alusel 
tingimusel, et need kulud on vajalikud 
toimingu nõuetekohaseks elluviimiseks ja 
sellega otseselt seotud.

Or. ro

Muudatusettepanek 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon ja liikmesriigid ei ole 
teistmoodi kokku leppinud, koostatakse 
programmid ERFi ja ESFi jaoks sobival 
geograafilised tasandil ning vähemalt 
NUTS 2. tasandil vastavalt konkreetse 
liikmesriigi institutsioonilisele süsteemile.

Kui komisjon ja liikmesriigid ei ole 
teistmoodi kokku leppinud, koostatakse 
programmid ERFi ja ESFi jaoks sobival 
geograafilised tasandil ning vähemalt 
NUTS 3. tasandil vastavalt konkreetse 
liikmesriigi institutsioonilisele süsteemile.

Or. ro
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Muudatusettepanek 222
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu soovituslikud 
juhised kasutatava metoodika kohta 
eespool nimetatud punktis e esitatud 
kulude-tulude analüüsi tegemiseks 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Komisjon koostab kolme kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest
soovituslikud juhised kasutatava metoodika 
kohta eespool nimetatud punktis e esitatud 
kulude-tulude analüüsi tegemiseks 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. ro

Muudatusettepanek 224
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 91 – lõige 3 – lõik 3



AM\901426ET.doc 47/65 PE489.408v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurprojektide kohta esitatava teabe vorm 
tuleb esitada vastavalt komisjoni 
rakendusaktidega vastu võetud mudelile. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Suurprojektide kohta esitatava teabe vorm 
tuleb esitada vastavalt komisjoni 
rakendusaktidega vastu võetud mudelile
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 225
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 226
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega hiljemalt kolm kuud 
pärast kooskõlas artikliga 91 suurprojekti 
heaks kiitva teabe esitamise kuupäeva. 
Nimetatud otsuses määratletakse füüsiline 
objekt; summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra; füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus asjaomase prioriteetse 
suuna või suundade eesmärkidesse. 
Heakskiitev otsus tehakse tingimusel, et 
esimene ehitustööde leping sõlmitakse 
kahe aasta jooksul alates otsuse tegemise 
kuupäevast.

2. Komisjon võtab otsuse vastu 
rakendusaktidega hiljemalt üks kuu pärast 
kooskõlas artikliga 91 suurprojekti heaks 
kiitva teabe esitamise kuupäeva. Nimetatud 
otsuses määratletakse füüsiline objekt; 
summa, mille suhtes kohaldatakse 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra; füüsilised ja finantsnäitajad 
edusammude jälgimiseks ning suurprojekti 
eeldatav panus asjaomase prioriteetse 
suuna või suundade eesmärkidesse.

Or. ro

Muudatusettepanek 228
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 92 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon keeldub suurprojektile 
fondide toetust lubamast, teatab ta 
liikmesriigile selle põhjustest lõikes 2 
kehtestatud tähtaja jooksul.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 229
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 95 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühise tegevuskava vorm koostatakse 
vastavalt komisjoni rakendusaktidega vastu 
võetud mudelile. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

(2) Ühise tegevuskava vorm koostatakse 
vastavalt komisjoni rakendusaktidega vastu 
võetud mudelile kahe kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 230
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel, et kõiki tähelepanekuid on 
nõuetekohaselt arvesse võetud, võtab
komisjon vastu ühist tegevuskava heaks 
kiitva otsuse hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik selle esitab, kuid mitte 
enne asjaomaste rakenduskavade 
vastuvõtmist.

2. Komisjon võtab vastu ühist tegevuskava 
heaks kiitva otsuse hiljemalt kolm kuud 
pärast seda, kui liikmesriik selle esitab, 
kuid mitte enne asjaomaste 
rakenduskavade vastuvõtmist.

Or. ro

Muudatusettepanek 231
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet.

Komitee koosseisu otsustab liikmesriik 
kokkuleppel korraldusasutusega, austades 
partnerluse põhimõtet ja edendades 
komitee moodustamisel soolist 
võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 97 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõuab, et liikmesriigi esitatud ühise 
tegevuskava muutmine oleks 
nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmise taotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud teavet. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon võtab vastu otsuse kava 
muutmise kohta hiljemalt kolm kuud
pärast seda, kui liikmesriik on selle 
ametlikult esitanud, eeldusel et komisjoni 
tehtud märkusi on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Muudatus jõustub otsuse tegemise 
kuupäevast, kui otsuses ei ole sätestatud 
teisiti.

3. Nõuab, et liikmesriigi esitatud ühise 
tegevuskava muutmine oleks 
nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon 
hindab, kas muutmise taotlus on 
põhjendatud, võttes arvesse liikmesriigi 
esitatud teavet. Komisjon teeb oma 
tähelepanekud ja liikmesriik esitab 
komisjonile kogu vajaliku lisateabe. 
Komisjon võtab vastu otsuse kava 
muutmise kohta hiljemalt üks kuu pärast 
seda, kui liikmesriik on selle ametlikult 
esitanud, eeldusel et komisjoni tehtud 
märkusi on nõuetekohaselt arvesse võetud. 
Muudatus jõustub otsuse tegemise 
kuupäevast, kui otsuses ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. ro

Muudatusettepanek 233
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 99 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 109 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Fondist tehtav tehnilise abi eraldis ei 
ületa 10% selle fondi kogueraldisest 
liikmesriigi rakenduskavale 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi iga piirkonnakategooria lõikes.

3. Fondist tehtav tehnilise abi eraldis ei 
ületa 5% selle fondi kogueraldisest 
liikmesriigi rakenduskavale 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi iga piirkonnakategooria lõikes.

Or. ro

Muudatusettepanek 235
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 75 % vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mille SKP elaniku kohta oli 

(d) 75% vähem arenenud piirkondade 
puhul muudes liikmesriikides peale 
punktides b ja c osutatute ning kõikides 
piirkondades, mida aastatel 2007–2013 
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aastatel 2007–2013 alla 75 % EL-25 
keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta on üle 75 % EL-27 
keskmisest SKP-st;

toetati lähenemiseesmärgi raames, mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest SKP-st;

Or. de

Muudatusettepanek 236
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 60 % üleminekupiirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 237
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 60 % üleminekupiirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad;

(e) 50% üleminekupiirkondade puhul, välja 
arvatud punktis d osutatud piirkonnad;

Or. ro

Muudatusettepanek 238
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) 50 % enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad.

(f) 30% enam arenenud piirkondade puhul, 
välja arvatud punktis d osutatud 
piirkonnad.

Or. ro

Muudatusettepanek 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) soovitab komisjonil analüüsida 
võimalust struktuurifondidest rahastatava 
üleeuroopalise ühisfondi loomiseks, et 
edendada koostööd Euroopa 
teadustegevuses;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 110 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 241
Hermann Winkler



PE489.408v01-00 54/65 AM\901426ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 111 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) hõredalt asustatud (alla 125 elaniku 
ruutkilomeetri kohta) ja eriti hõredalt 
asustatud (alla kaheksa elaniku 
ruutkilomeetri kohta) ning püsivalt 
negatiivse rändesaldoga alad.

Or. de

Muudatusettepanek 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on volitatud võtma vastu 
kooskõlas artikliga 142 delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad 
käesolevas lõikes sätestatud liikmesriikide 
kohustuste kohta.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 243
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 112 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
üksikasjalikud eeskirjad teabevahetuse 
kohta käesoleva lõike raames. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab kolme kuu jooksul alates 
käesoleva määruse vastuvõtmisest 
rakendusaktidega vastu üksikasjalikud 
eeskirjad teabevahetuse kohta käesoleva 
lõike raames. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 lõikes 
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3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 244
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 113 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute nimel ning tingimusel, et 
järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet, 
võivad korraldus- ning vajaduse korral 
sertifitseerimis- ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse. 
Rakenduskavade puhul aga, mille toetus 
fondidest kokku on üle 250 000 000 euro, ei 
või auditeerimisasutus kuuluda samasse 
avaliku sektori asutusse, mis korraldusasutus.

5. Majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide 
investeeringute nimel ning tingimusel, et 
järgitakse ülesannete lahususe põhimõtet, 
võivad korraldus- ning vajaduse korral 
sertifitseerimis- ja auditeerimisasutus 
kuuluda samasse avaliku sektori asutusse. 
Rakenduskavade puhul aga, mille toetus 
fondidest kokku on üle 5 000 000 euro, ei või 
auditeerimisasutus kuuluda samasse avaliku 
sektori asutusse, mis korraldusasutus.

Or. ro

Muudatusettepanek 245
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse teabevahetuse üksikasjalikud 
eeskirjad lõike 2 punktis d.

8. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusakte kolme kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest, milles sätestatakse 
teabevahetuse üksikasjalikud eeskirjad 
lõike 2 punktis d.

Or. ro
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Muudatusettepanek 246
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse lõike 4 punktis d osutatud 
kontrolljälje korda puudutavad eeskirjad.

9. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 142 
vastu delegeeritud õigusakte kolme kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest, milles sätestatakse lõike 4 
punktis d osutatud kontrolljälje korda 
puudutavad eeskirjad.

Or. ro

Muudatusettepanek 247
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 114 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu lõike 4 punktis e osutatud juhtkonna 
kinnitava avalduse näidise. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

10. Komisjon võtab rakendusaktidega 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest vastu lõike 4 
punktis e osutatud juhtkonna kinnitava 
avalduse näidise. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 248
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 116 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on volitatud võtma vastu Komisjon on volitatud võtma vastu 
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artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
mida auditid peavad täitma.

artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest, mida auditid 
peavad täitma.

Or. ro

Muudatusettepanek 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 116 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
auditistrateegia, audiitori järeldusotsuse ja 
iga-aastase kontrolliaruande ning lisaks ka 
lõikes 4 osutatud valimimeetodi näidised. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võtab rakendusaktidega kolme 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest vastu auditistrateegia, 
audiitori järeldusotsuse ja iga-aastase 
kontrolliaruande ning lisaks ka lõikes 4 
osutatud valimimeetodi näidised. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 116 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Rakenduseeskirjad komisjoni ametnike 
või komisjoni volitatud esindajate tehtud 
auditite jooksul kogutavate andmete 
kasutamise kohta võtab komisjon vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

7. Rakenduseeskirjad komisjoni ametnike 
või komisjoni volitatud esindajate tehtud 
auditite jooksul kogutavate andmete 
kasutamise kohta võtab komisjon vastu 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest kooskõlas 
artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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Or. ro

Muudatusettepanek 251
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 121 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
maksetaotluste näidise. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 143 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võtab rakendusaktidega kolme 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest vastu maksetaotluste 
näidise. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 252
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 126 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahemakseid ei või teha rakenduskava 
puhul, kui komisjonile ei ole saadetud 
rakendamise aastaaruannet vastavalt 
artiklile 101.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 253
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 127 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 254
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 132 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon on volitatud võtma vastu 
artikli 142 kohaseid delegeeritud õigusakte, 
millega sätestatakse, milliseid 
andmekandjaid võib lugeda 
üldtunnustatuiks.

4. Komisjon on volitatud võtma vastu 
kolme kuu jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest artikli 142 
kohaseid delegeeritud õigusakte, millega 
sätestatakse, milliseid andmekandjaid võib 
lugeda üldtunnustatuks.

Or. ro

Muudatusettepanek 255
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tulemuslikkuse analüüsist on 
selgunud, et prioriteetses suunas ei ole 
saavutatud tulemusraamistikus sätestatud 
vahe-eesmärke;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 256
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib otsustada rakendusaktide 
alusel peatada kõik vahemaksed või osa 
nendest pärast seda, kui ta on andnud 
liikmesriigile võimaluse esitada oma 
tähelepanekud.

2. Komisjon võib otsustada rakendusaktide 
alusel peatada kuni kolmeks kuuks kõik 
vahemaksed või osa nendest pärast seda, 
kui ta on andnud liikmesriigile võimaluse 
esitada oma tähelepanekud.

Or. ro

Muudatusettepanek 257
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 134 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon lõpetab kõikide või mõnede 
vahemaksete peatamise, kui liikmesriik on 
rakendanud peatamise lõpetamiseks 
vajalikud meetmed.

3. Komisjon ja liikmesriik võtavad 
meetmeid, mida neil on võimalik võtta 
maksete peatamise põhjuste 
kõrvaldamiseks. Komisjon lõpetab kõikide 
või mõnede vahemaksete peatamise, kui 
liikmesriik on komisjoni kooskõlastuse ja 
toetusega rakendanud peatamise 
lõpetamiseks vajalikud meetmed.

Or. ro
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Muudatusettepanek 258
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktide alusel 
finantskorrektsioonidena rakenduskavale 
antud ühenduse toetuse vastavalt 
artiklile 77 täielikult või osaliselt tühistada, 
kui ta leiab pärast vajalike kontrollide 
tegemist, et:

Komisjon võib pärast asjaomase 
liikmesriigiga konsulteerimist ja temaga 
koostöös rakendusaktide alusel 
finantskorrektsioonidena rakenduskavale 
antud ühenduse toetuse vastavalt 
artiklile 77 täielikult või osaliselt tühistada, 
kui ta leiab pärast vajalike kontrollide 
tegemist, et:

Or. ro

Muudatusettepanek 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 136 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik ei täida artiklis 86 
osutatud kohustusi, võib komisjon seoses 
sellega, millises ulatuses on jäetud 
kohustused täitmata, finantskorrektsioone 
tehes asjaomasele liikmesriigile antud 
struktuurifondide toetuse täielikult või 
osaliselt tühistada.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon või Euroopa Kontrollikoda 
tuvastab komisjonile saadetud 
raamatupidamise aastaaruandeid mõjutava 
eeskirjade eiramise, vähendab mis tahes 
komisjoni tehtud finantskorrektsioon 
fondide toetust rakenduskavale.

6. Kui komisjon ja Euroopa Kontrollikoda 
tuvastab komisjonile saadetud 
raamatupidamise aastaaruandeid mõjutava 
eeskirjade eiramise, vähendab mis tahes 
komisjoni tehtud finantskorrektsioon 
fondide toetust rakenduskavale.

Or. ro

Muudatusettepanek 261
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Kolmas osa – artikkel 137 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 262
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Neljas osa – artikkel 141 – lõik 1



AM\901426ET.doc 63/65 PE489.408v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta artikli 142 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
käesoleva määruse I ja V lisa muudatusi 
käesoleva määruse asjaomaste sätete 
alusel.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 263
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Neljas osa – artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse viieks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
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 264
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Neljas osa – artikkel 143 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab fondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 

1. Komisjoni abistab fondide 
koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
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182/2011 tähenduses. 182/2011 tähenduses. Komisjoni 
moodustamisel tuleks järgida soolist 
võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kooskõlas artiklites 7 ja 8 sätestatud 
tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 1 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

– on koostatud tihedas koostöös kohalike
sidusrühmadega;

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

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

– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
tehnoloogiaarendusse;

– esitab meetmeid, millega stimuleeritakse 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
tehnoloogiaarendusse;

– esitab võimalikku koostoimet 
programmi Horisont 2020 raames võetud 
meetmetega;
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– sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi. – sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, 
mis võimaldab kava paindlikku 
kohandamist.

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

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

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

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

Or. en


