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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Regionaalpoliitika raames keskendutakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime tõstmisele. Siiski on struktuuripoliitikas tähtis osa ka suurematel ettevõtetel, 
näiteks partneritena tööstusklastrite arendamisel. Vastavalt juhtalgatusele „Üleilmastumise 
ajastu uus tööstuspoliitika” peab säilima ka suuremate ettevõtete toetamise võimalus, kuid 
pearõhk tuleb panna VKEdele. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

6) keskkonna ja kultuuripärandi kaitse 
ning ressursitõhususe edendamine;

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on võtta ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide temaatiliste 
eesmärkide hulka ka kultuuripärandi kaitse. Pealegi on see ettepanek kooskõlas ettepaneku 
võtta vastu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta artikli 5 lõike 6 punktiga c.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) institutsioonilise suutlikkuse ja tõhusa 
avaliku halduse tugevdamine.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

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

Soovitav on pidev dialoog elluviimise eest vastutavate asjaomaste asutustega liimesriikides.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) igast ÜSRi fondist toetust saavad 
põhimeetmed igale temaatilisele 
eesmärgile; 

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

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

Et eeltingimused hõlmavad ka karistuste süsteemi, tuleb need tihedalt siduda 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise ja tegevusprogrammide eesmärkidega. ELi tasandil 
kehtestatud tingimustes võidakse mitte arvestada teiste, kohalike või piirkondlike erisustega 
seotud muutujatega, millel on tegevuse edukuse jaoks otsustav tähtsus.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab piirkondadel vabatahtlikult osaleda teadusuuringute ja 
arendustegevuse koostööprojektides ja neisse projektidesse panustada, kuid seejuures säilib 
tsentraliseeritud ja ühtne valikumenetlus, elluviimine ja juhtimine. Sama ettepaneku on 
hiljutistes raportites teinud Euroopa teadusruumi komitee (ERAC) ja mitmed 
parlamendiliikmed.
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 1 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid” – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 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 ning ELi 
prioriteetidega seotud programmid ja 
investeeringud tähtsuse järjekorras.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 1 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid” – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 1 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid” – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Võetakse arvesse ELi prioriteete ja 
programme teadus- ja uuendustegevuse 
alal (Horisont 2020).

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 2 – teine veerg „Eeltingimused” – lõik 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tabel – punkt 2 – kolmas veerg „Täitmise kriteeriumid” – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Rakendatud on riiklik riiklike järgmise 
põlvkonna juurdepääsuvõrgu kava, mis 
sisaldab järgmist:

– Rakendatud on riiklik ja/või piirkondlik
järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude
kava, mis sisaldab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 2.1 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

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


