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LÜHISELGITUS

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

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

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

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ERF aitab rahastada meetmeid, mille 
eesmärk on tugevdada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
korvates põhilisi piirkondlikke ebavõrdsusi 
piirkondade majanduse arengu ja 
struktuurilise kohandamise, sealhulgas 
taandarenevate tööstuspiirkondade ja 
mahajäävate piirkondade 
ümberkorraldamise toetamise kaudu, 
määrates kindlaks tipptaseme saavutamise 
mehhanismi, et tasandada liidu rohkem ja 
vähem arenenud piirkondade vahelisi 
erinevusi ning aidata ellu viia liidu 
tööhõive ja majanduskasvu strateegiat;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia sisse tipptaseme saavutamise mehhanismi mõiste.
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Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) püsiinvesteeringuid seadmetesse ja
väikesemahulistesse infrastruktuuridesse;

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sisemiste arengutaseme erinevuste 
vähendamiseks võib rohkem arenenud
piirkondades olla vajalik investeerida
infrastruktuuridesse, mis pakuvad 
kodanikele keskkonna-, transpordi- ja IKT-
alaseid põhiteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teadus- ja uuendustegevuse valdkonnas 
suutlikkuse suurendamine eesmärgiga 
arendada teadus- ja uuendustegevuse alast
kõrget kvaliteeti ning edendada eelkõige 
Euroopa huvides tegutsevate 
pädevuskeskuste, sealhulgas vajaliku 
tugiinfrastruktuuri loomist, 
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ajakohastamist ja tööd;

Or. en

Selgitus

Lisatud on tugiinfrastruktuuri mõiste, et võimaldada investeeringuid lairiba infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ettevõtluse edendamine, eelkõige uute 
ideede ja teadustulemuste kasutuselevõtu 
ja uute ettevõtete, sealhulgas 
äriinkubaatorite loomise soodustamise
ning vajaliku tugiinfrastruktuuri tagamise
kaudu;

Or. en

Selgitus

Lisatud on tugiinfrastruktuuri mõiste, et võimaldada investeeringuid lairiba infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sealhulgas uute väärtusahelate ja 
turukorralduse arendamine ja kasutamine,
eelkõige pidades silmas rahvusvahelist 
tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate edendamine;

(e) linnapiirkondade vähem 
süsinikdioksiidi heiteid tekitavate 
strateegiate ja meetmete, sealhulgas 
tänavavalgustussüsteemide ja arukate 
võrkude edendamine;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus on võetud üle osa komisjoni talituste töödokumendis (SWD(2012) 61 
final) käsitletud mõisteid, et tagada investeerimisprioriteetide parem määratlemine. 
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Piirkondadel kui fondist toetuse saajatel on näitajate kindlaksmääramisel otsustav roll.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

ELi ühtekuuluvus- ja linnaarenduspoliitika puhul on oluline rõhutada, kui oluline roll on 
piirkondlikel omavalitsustel, kes suunavad ja seejärel rakendavad kohalikul tasandil 
programmdokumentides sätestatud sekkumisstrateegiaid. 
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon määrab vastavalt määruse
(EL) nr […]/2012 artiklile 51 ning 
koostöös Regioonide Komiteega ja 
asjaomaste territoriaalse koostöö 
programmide toetusel regulaarselt
kindlaks linnade arenguplatvormi 
eesmärgiga edendada suutlikkust ja 
koostöövõrgustikke ning poliitilist 
dialoogi, samuti linnapoliitika kogemuste 
vahetamist ELi tasandil eelkõige
valdkondades, mis on seotud ERFi 
investeerimisprioriteetidega ja linnade 
säästva arenguga.

Or. en

Selgitus

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


