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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku sisu on võtta vastu määrus, millega kehtestatakse ühissätted mitme 
Euroopa fondi kohta, kaasa arvatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Selle 
eelnõuga seotud toimiku eest vastutab regionaalarengukomisjon. Käesolevas arvamuses 
tehakse vaid mõned märkused, mis käsitlevad peamiselt kalandust.

Üldkokkuvõttes on komisjoni ettepanek positiivne, ja seda kolmel põhjusel:

– ettepanekus esitatakse integreeritum lähenemisviis eri fondidele ja täiustatakse 
nendevahelist ühtlustamist;

– ettepanekuga kehtestatakse rohkem eeltingimusi, eelkõige säästva arengu ja 
kliimamuutusega seotud eesmärkide suhtes;

– ettepanekus kasutatakse paremat piirkondlikku lähenemisviisi, mis hõlmab kohalike 
omavalitsuste rolli suurendamist. 

Üldiste muudatusettepanekute osas teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada mõnesse 
artiklisse bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid, et aidata kaasa säästva arengu saavutamisele. 

Poliitilisest vaatepunktist on arvamuse koostaja vastu makromajanduslikule eeltingimusele 
(artikkel 21), mis sunnib Euroopa piirkondi ranget eelarverežiimi järgima. 

Mis puutub kalandusvaldkonna küsimustesse, siis arvamuse koostaja toetab täielikult mitmeid 
ettepaneku punkte, mis parandavad kalavarude säästvat kasutamist ja aitavad kaasa nende 
stabiliseerimisele ning tööhõive säilitamisele.

Arvamuse projektis tehakse mõned konkreetsed muudatusettepanekud:

– suurendatakse kohalike ja piirkondlike ametiasutuste rolli fondide toetuse rakendamisel;

– lihtsustatakse mõningaid rakendusmeetmeid;

– proportsionaalsuse põhimõtet laiendatakse väikeste toetusesaajate jaoks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi.
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega.
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, peaksid piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 
75 % EL-27 keskmisest, saama vähemalt 
kaks kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest. Liikmesriigid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta on alla 90 % 
liidu keskmisest, peaksid saama 
majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise eesmärgi raames 
Ühtekuuluvusfondist abi.

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi
„Investeerimine majanduskasvu ja 
tööhõivesse” alusel toetada kõiki piirkondi.
Et anda tasakaalustatud ja järkjärgulist abi 
vastavalt majandusliku ja ühiskondliku 
arengu tasemele, tuleks ERFist ja ESFist 
sellele eesmärgile eraldatavad vahendid 
jaotada liidu vähem arenenud piirkondade, 
üleminekupiirkondade ja enam arenenud 
piirkondade vahel vastavalt nende 
sisemajanduse koguproduktile (SKP) ühe 
elaniku kohta, võrrelduna ELi keskmisega.
Et tagada struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis ning soodustada 
majanduskasvu ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ELi piirkondades, mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 oli 
alla 75 % EL-25 keskmisest 
vaatlusperioodil, kuid mille SKP ühe 
elaniku kohta on kasvanud nii, et ületab 
75 % EL-27 keskmisest, peaksid need 
piirkonnad saama vähemalt kaks 
kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest saavutatud 
arengutaseme kindlustamiseks.
Liikmesriigid, mille kogurahvatulu elaniku 
kohta on alla 90 % liidu keskmisest, 
peaksid saama majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames Ühtekuuluvusfondist abi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia nõuab integreeritud 
lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia, mis hõlmab mereala ja 
ruumilist planeerimist, nõuab integreeritud 
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mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, tuleks 
fondidelt toetust saavad meetmed ellu viia 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
ühe rakenduskava raames.

lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 
mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, tuleks 
fondidelt toetust saavad meetmed ellu viia 
integreeritud territoriaalse investeeringuna 
ühe rakenduskava raames.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, kuidas liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse. Põhiroll 
avalikkusele asjakohaste sõnumite 
edastamisel lasub nii korraldusasutustel kui 
ka toetusesaajatel. Et tagada laiema üldsuse 
tõhusam teavitamine ja tugevam koostoime 
komisjoni algatusel toimuvate 
teavitustoimingute vahel, tuleb käesoleva 
määruse alusel teavitusmeetmetele 
eraldatud vahenditest rahastada ka Euroopa 
Liidu poliitiliste prioriteetide 
propageerimist, tingimusel, et need on 
seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

(70) On oluline teadvustada liidu fondide 
saavutusi laiemale avalikkusele. Kodanikel 
on õigus teada, milliseid liidu rahalisi 
vahendeid investeeritakse, ja ka seda, 
milliste menetluste kaudu neid on 
võimalik kasutada. Põhiroll avalikkusele 
asjakohaste sõnumite edastamisel lasub nii 
korraldusasutustel kui ka toetusesaajatel. Et 
tagada laiema üldsuse tõhusam teavitamine 
ja tugevam koostoime komisjoni algatusel 
toimuvate teavitustoimingute vahel, tuleb 
käesoleva määruse alusel 
teavitusmeetmetele eraldatud vahenditest 
rahastada ka Euroopa Liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimist, tingimusel, et 
need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis I – artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ÜSRi fondide toetuse rakendamise ja 
kasutamise kord, eeskätt ÜSRi fondide 
rakendamiseks vajalikud finants- ja 
haldusressursid, mis on seotud aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, peavad 
olema proportsionaalsed eraldatud 

5. ÜSRi fondide toetuse rakendamise ja 
kasutamise kord, eeskätt ÜSRi fondide 
rakendamiseks vajalikud finants- ja 
haldusressursid, mis on seotud aruandluse, 
hindamise, juhtimise ja kontrolliga, peavad 
olema proportsionaalsed eraldatud 
toetusega ning toetusesaaja suuruse ja 
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toetusega. struktuuriga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis I – artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
partnerluslepingute ja programmide
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist,
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad
olemasolevate keskkonnaalaste 
õigusaktide alusel, et partnerluslepingute 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitset,
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist ning ökosüsteemipõhist
vastupidavust katastroofidele ning 
riskiennetust ja -juhtimist, ja et need 
lisatakse eesmärkidena programmidesse.
Samuti tagatakse säästvus, säilitades ja 
luues selleks töökohti. Liikmesriigid 
annavad teavet kliimamuutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi 
toetuste kohta, kasutades komisjoni vastu 
võetud metoodikat. Komisjon võtab 
metoodika vastu rakendusaktiga.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu
kooskõlas artikli 143 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Makropiirkondlikud strateegiad ja mere 

vesikonna strateegiad
ÜSRi fondidest toetatakse 
makropiirkondlikke strateegiaid ja mere 
vesikonna strateegiaid, kui liikmesriigid ja 
piirkonnad nendes strateegiates osalevad. 
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Komisjon ja asjaomased liikmesriigid 
vastutavad fondide kooskõlastamise eest 
nende strateegiatega ühise strateegilise 
raamistiku, partnerluslepingute ja 
rakenduskavade tasandil, et tagada 
fondidest piisav vahendite eraldamine 
nende strateegiate jaoks.

Selgitus

Fondid ning makropiirkondlikud strateegiad ja mere vesikonna strateegiad tuleks omavahel 
tihedalt kooskõlastada, et tagada nendele strateegiatele fondidest piisav vahendite 
eraldamine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2– jaotis III – peatükk I – artikkel 9 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis II – peatükk I – artikkel 9 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites;

(4) energiasäästul, -tõhususel ja 
taastuvressursside kasutamisel põhinevale
vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku toetamine kõikides sektorites,
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis II – peatükk I – artikkel 9 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) keskkonnakaitse ja ressursitõhususe 
edendamine;

(6) keskkonna ja ökosüsteemide 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning
ressursitõhususe edendamine;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Vastuvõtmine ja läbivaatamine
Komisjonile antakse volitus võtta artikli 
142 alusel vastu delegeeritud akte ühise 
strateegilise raamistiku kohta 3 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest.
Kui liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia muutub olulisel 
määral, vaatab komisjon ühise 
strateegilise raamistiku läbi ning võtab 
vajaduse korral artikli 142 alusel 
delegeeritud aktiga vastu muudetud 
raamistiku.
Liikmesriigid teevad vajaduse korral kuue 
kuu jooksul alates parandatud ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisest 
parandusettepanekuid oma 
partnerluslepingu ja programmide 
muutmiseks, et tagada nende kooskõla 
parandatud ühise strateegilise 
raamistikuga.

Selgitus

Ühine strateegiline raamistik on äärmiselt oluline. Seega tuleb see vastu võtta seadusandliku 
tavamenetluse raames, mitte delegeeritud õigusaktiga.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis II – peatükk II – artikkel 14 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis II – peatükk II – artikkel 14 – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) meetmed partnerite kaasamiseks ja
nende roll partnerluslepingu 
ettevalmistamisel ning eduaruande 
koostamisel, nagu määratud käesoleva 
määruse artiklis 46;

iv) meetmed mitmetasandilise juhtimise 
meetodi rakendamiseks ja partnerite 
kaasamiseks ning nende roll 
partnerluslepingu ettevalmistamisel ja
eduaruande koostamisel, nagu määratud 
käesoleva määruse artiklis 46, ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel, 
nagu see on kehtestatud artiklis 3 viidatud 
Euroopa käitumisjuhendis:

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk II – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

2. Liikmesriigid hindavad, kas 
kohaldatavad eeltingimused on täidetud.
Eeltingimused kehtivad ainult juhul, kui 
need on otseselt seotud fondide 
rakendamisega.
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Selgitus

Eeltingimused võimaldavad suurendada fondide tõhusust ja nende kasutamist. Need ei tohiks 
siiski muuta liikmesriikide ja korraldusasutuste jaoks olukorda keerulisemaks. Seega peaksid 
need olema otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitika investeeringutega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk II – artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteet ei ole 
saavutanud rakenduskavas määratud vahe-
eesmärke, võib komisjon 
fondispetsiifilistes eeskirjades sätestatud 
korras peatada programmi kõik 
vahemaksed või osa vahemaksetest.

3. Kui tulemuslikkuse hindamine toob esile 
tõendeid selle kohta, et prioriteet ei ole 
saavutanud rakenduskavas määratud vahe-
eesmärke, võib komisjon paluda 
liikmesriigil teha ettepanekuid 
muudatuste tegemiseks asjaomastes 
programmides. Kui liikmesriik sellele 
taotlusele ei vasta või ei tee seda 
rahuldavalt kolme kuu jooksul, võib 
komisjon fondispetsiifilistes eeskirjades 
sätestatud korras peatada kõik programmi
prioriteediga seotud kohustused või osa
neist.

Selgitus

Tulemuslikkusega seotud karistuste süsteem on liiga automaatne. Enne maksete peatamist 
peaks komisjon nõudma vähetõhusate programmide muutmist, et tegeleda ebatõhususe 
põhjustega.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis II – peatükk IV – artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimused, mis on seotud liikmesriikide 
majanduspoliitika koordineerimisega

välja jäetud

1. Komisjon võib paluda liikmesriigil oma 
partnerlusleping ja vastavad programmid 
üle vaadata ja teha ettepanekuid nende 
muutmiseks, kui see on vajalik:
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(a) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud ning 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 ja/või 
artikli 148 lõike 4 alusel vastu võetud 
nõukogu soovituse rakendamist, või 
selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud meetmete 
rakendamist, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 136 lõike 1 kohaselt;
(b) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud aluslepingu artikli 126 lõike 7 
kohaselt;
(c) selleks, et toetada asjaomasele 
liikmesriigile adresseeritud nõukogu 
soovituse rakendamist, mis on vastu 
võetud määruse (EL) nr …/2011 
[makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamise ja korrigeerimise kohta] 
artikli 7 lõike 2 kohaselt, tingimusel, et 
neid muudatusi peetakse 
makromajanduse tasakaalustamatuse 
korrigeerimisel vajalikuks, või
(d) selleks, et maksimeerida olemasolevate 
ÜSRi fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele vastavalt lõikele 4, 
kui liikmesriik vastab ühele järgmistest 
tingimustest: 
(i) liikmesriigile tehakse kättesaadavaks 
liidu finantsabi nõukogu määruse (EL) nr 
407/2010 alusel;
(ii) liikmesriigile antakse keskmise 
tähtajaga finantsabi vastavalt nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 332/200229;
iii) liikmesriigile antakse finantsabi 
Euroopa stabiilsusmehhanismi laenu näol 
vastavalt Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingule.
2. Liikmesriik esitab ühe kuu jooksul 
ettepaneku partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muutmise kohta. Vajaduse 
korral esitab komisjon tähelepanekuid 
ühe kuu jooksul alates muudatuste 
esitamisest, millisel juhul liikmesriik 
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esitab oma ettepaneku uuesti ühe kuu 
jooksul.
3. Kui komisjon ei ole tähelepanekuid 
esitanud või kui tema tähelepanekud on 
rahuldavalt arvesse võetud, võtab 
komisjon ilma asjatult viivitamata vastu 
otsuse, millega kiidetakse heaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide muudatused.
4. Kui liikmesriigile antakse finantsabi 
lõike 1 punkti d kohaselt ning see on 
seotud kohandamisprogrammiga, võib 
komisjon erandina lõikest 1 ilma 
liikmesriigi ettepanekuta muuta
partnerluslepingut ja programme, et 
maksimeerida olemasolevate ÜSRi 
fondide mõju majanduskasvule ja 
konkurentsivõimele. Tagamaks 
partnerluslepingu ja vastavate 
programmide tulemuslikku rakendamist, 
osaleb komisjon nende juhtimises, nagu 
on üksikasjalikult sätestatud 
kohandamisprogrammis või asjaomase 
liikmesriigiga alla kirjutatud vastastikuse 
mõistmise memorandumis.
5. Kui liikmesriik ei tule lõikes 1 osutatud 
komisjoni taotlusele vastu või ei anna ühe 
kuu jooksul rahuldavat vastust lõikes 2 
osutatud komisjoni tähelepanekutele, võib 
komisjon kolme kuu jooksul pärast oma 
tähelepanekute esitamist võtta 
rakendusaktiga vastu otsuse, millega 
peatatakse kõik maksed või osa makseid 
asjaomastele programmidele.
6. Komisjon peatab rakendusaktiga kõik 
maksed ja kohustused või osa makseid ja 
kohustusi asjaomastele programmidele 
juhul, kui:
(a) nõukogu otsustab, et liikmesriik ei 
täida nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
(b) nõukogu otsustab aluslepingu artikli 
126 lõike 8 või artikli 126 lõike 11 
kohaselt, et asjaomane liikmesriik ei ole 
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võtnud tulemuslikke meetmeid 
ülemäärase puudujäägi likvideerimiseks;
(c) nõukogu teeb määruse (EL) nr 
[...]/2011 [makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamise ja 
korrigeerimise kohta] artikli 8 lõike 3 
kohaselt järelduse, et kahel järjestikusel 
puhul ei ole liikmesriik esitanud piisavat 
korrektsioonimeetmete kava, või nõukogu 
võtab kõnealuse määruse artikli 10 lõike 4 
kohaselt vastu otsuse, milles sedastatakse 
nõuete mittetäitmine;
(d) nõukogu teeb järelduse, et liikmesriik 
ei ole võtnud meetmeid, et rakendada 
nõukogu määruses (EL) nr 407/2010 või 
nõukogu määruses (EÜ) nr 332/2002 
osutatud kohandamisprogrammi, ning 
selle tulemusena otsustab mitte lubada 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmist; või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus teeb järelduse, et tingimused, mis 
on seatud stabiilsusmehhanismist laenu 
näol asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabi saamisega, ei ole täidetud, ning 
selle tulemusena otsustab mitte välja 
maksta liikmesriigile antud 
stabiilsustoetust.
7. Kui komisjon teeb otsuse peatada 
maksed või kohustused osaliselt või 
tervikuna vastavalt lõigetele 5 ja 6, teeb ta 
kindlaks, et peatamine on 
proportsionaalne ja mõjus, võttes arvesse 
asjaomase liikmesriigi majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning järgides 
liikmesriikide võrdse kohtlemise 
põhimõtet, eelkõige seoses peatamise 
mõjuga asjaomase liikmesriigi 
majandusele.
8. Komisjon tühistab maksete ja 
kohustuste peatamise viivitamata, kui 
liikmesriik on teinud partnerluslepingu ja 
vastavate programmide muutmise 
ettepaneku, nagu komisjon on tal palunud 
teha, ning komisjon on selle ettepaneku 
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heaks kiitnud ning vajaduse korral:
(a) nõukogu on otsustanud, et liikmesriik 
täidab nõukogu poolt aluslepingu artikli 
136 lõike 1 kohaselt kehtestatud 
erimeetmeid;
(b) ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlus peatatakse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1467/97 artiklile 9 või komisjon 
on aluslepingu artikli 126 lõike 12 
kohaselt otsustanud tühistada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi olemasolu sedastava 
otsuse;
(c) nõukogu on toetanud 
parandusmeetmete kava, mille asjaomane 
liikmesriik on esitanud vastavalt määruse 
(EL) nr […] [ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetluse määrus] 
artikli 8 lõikele 2 või ülemäärase 
tasakaalustamatuse menetlus peatatakse 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 10 
lõikele 5 või nõukogu on lõpetanud 
ülemäärase tasakaalustamatuse 
menetluse vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 11;
(d) komisjon on teinud järelduse, et 
liikmesriik on võtnud meetmeid, et 
rakendada nõukogu määruses (EL) nr 
407/2010 või nõukogu määruses (EÜ) nr 
332/2002 osutatud kohandamisprogramm, 
ning selle tulemusena on andnud loa 
sellele liikmesriigile antud finantsabi 
väljamaksmiseks; või
(e) Euroopa stabiilsusmehhanismi 
juhatus on teinud järelduse, et 
tingimused, mis on seatud 
stabiilsusmehhanismist laenu näol 
asjaomasele liikmesriigile antava 
finantsabiga, on täidetud, ning selle 
tulemusena on otsustanud liikmesriigile 
antud stabiilsustoetus välja maksta.
Samal ajal otsustab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal tõsta peatatud 
kulukohustuste täitmine eelarves ümber 
vastavalt nõukogu määruse (EL) nr […] 
(millega määratakse kindlaks 
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mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) artiklile 8.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk I – artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ergutatakse mitmest fondist 
rahastatavate (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD, EMKF) 
programmide rakendamist. Komisjon 
võtab selleks vastu meetmeid, mis 
võimaldavad selliseid programme välja 
töötada ja rakendada proportsionaalsuse 
põhimõttest lähtuvalt.

Selgitus

Tuleb edendada mitmest fondist rahastatavate programmide rakendamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk I – artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Igas programmis, välja arvatud nendes, 
kus tehnilist abi antakse konkreetse 
programmi raames, sätestatakse soovituslik 
toetuse summa, mida tuleb kasutada 
kliimamuutuse ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide, kaasa arvatud 
Natura 2000ga seotud eesmärkide tarbeks.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk I – artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisele ning programmis 
määratletud konkreetsed eesmärgid, võttes 
arvesse ühist strateegilist raamistikku ja 
partnerluslepingut. Lisada tuleb 
läbivaadatud programm ja vajaduse korral 
läbivaadatud partnerlusleping.

Liikmesriigi esitatud programmide 
läbivaatamise taotlus peab olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ning tooma 
eeskätt esile programmi muutuste 
eeldatava mõju liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava arengu strateegia saavutamisele 
ning programmis määratletud konkreetsed 
eesmärgid, võttes arvesse ühist strateegilist 
raamistikku ja partnerluslepingut. Lisada 
tuleb läbivaadatud programm ja vajaduse 
korral läbivaadatud partnerlusleping.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis III – peatükk II – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kohaliku arengu strateegiate valimise ja 
heakskiitmise tähtajad on järgmised:

(a) olemasolevate strateegiate 
ajakohastamine – 31. detsember 2015, 
ning 
(b) uued strateegiad – 31. detsember 2016.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 2 – jaotis IX – peatükk III – artikkel 78 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kulukohustustest vabastamise 
tähtaegu ei kohaldata iga-aastastele 
eelarvelistele kulukohustustele, mis on 
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seotud 2014. aasta kogutoetusega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3– jaotis I – peatükk I – 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, 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 igast 
struktuurifondist summa, mis võrdub kahe 
kolmandikuga neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest saavutatud 
arengutaseme kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – jaotis II – peatükk I – artikkel 87 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Prioriteetne suund puudutab 
iga piirkonnakategooria puhul ainult ühte
fondi ja vastab temaatilisele eesmärgile, 
ilma et see piiraks artikli 52 kohaldamist, 
ning hõlmab selle temaatilise eesmärgi 
ühte või enamat investeerimisprioriteeti 
vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele.
ESFi puhul võib nõuetekohaselt 
põhjendatud asjaolude korral prioriteetses 
suunas kombineerida artikli 9 lõigetes 8, 
9, 10 ja 11 sätestatud eri temaatiliste 
eesmärkide investeerimisprioriteete, et 
aidata kaasa nende panusele teistesse 
prioriteetsetesse suundadesse.

1. Rakenduskava koosneb prioriteetsetest 
suundadest. Nõuetekohaselt põhjendatud 
asjaolude korral võib prioriteetne suund
puudutada ühte või mitut 
piirkonnakategooriat või hõlmata ühte või 
mitut eri temaatiliste eesmärkide ja mitme 
fondi alla kuuluvat täiendavat
investeerimisprioriteeti vastavalt 
fondispetsiifilistele eeskirjadele.

Selgitus

Tuleb edendada mitmest fondist rahastatavate programmide rakendamist.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – jaotis V – artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Täiendavate eraldiste 
kaasfinantseerimise määr kooskõlas 
artikli 84 lõike 1 punktiga e ei tohi olla 
üle 50 %.

välja jäetud

Sama kaasinfantseerimise määra 
kohaldatakse täiendavatele eraldistele 
määruse (EÜ) nr […]/2012 [Euroopa 
territoriaalse koostöö määrus] artikli 4 
lõike 2 alusel.
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