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LÜHISELGITUS

Euroopa Ühendamise Rahastu on ELi peamine vahend selliste põhivõrku kuuluvate projektide 
rahastamiseks, millel on Euroopa jaoks suurim lisandväärtus ja millega luuakse piiriülesed 
puuduvad ühendused, kõrvaldatakse peamised kitsaskohad ja luuakse mitmeliigilise 
transpordi ühendussõlmed. Euroopa Ühendamise Rahastust saavad kasu kõik liikmesriigid, 
sest see tagab võrdse juurdepääsu siseturule ja kiirendab sellise taristu väljaarendamist, mida 
EL vajab. 

Mis puutub 10 miljardisse eurosse, mis on ümber paigutatud Ühtekuuluvusfondist ja nähtud 
Euroopa Ühendamise Rahastu raames ette üksnes transporditaristu projektidele 
ühtekuuluvusliikmesriikides, siis on viimased avaldanud selle suhtes kahtlusi ja isegi 
vastuseisu. Ühtekuuluvusriikidele ette nähtud vahenditele tuleks siiski leida kindel rakendus, 
sest kui neid ei kasutata, ei lähe nad tagasi Ühtekuuluvusfondi, vaid nendest jäädakse üldse 
ilma. Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja kohus on töötada komisjoni ettepanekuga ja 
lisada teksti vajalikud selgitused, et tagada kõigi liikmesriikide toetus ning saavutada suure 
ELi lisandväärtusega hea ettepanek. Seetõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et teksti tuleks 
lisada järgmised selgitused:

Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 miljardile eurole ei peaks kehtestama 
ülemmäära 2,5% SKPst. 

Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 miljardi euro suurusele summale ei peaks 
kehtestama mitmeaastases finantsraamistikus kavandatavat ülemmäära 2,5% SKPst. 
Põhimõtteliselt ei ole loogiline seada ülemmäära sellisele keskselt hallatavale vahendile nagu 
Euroopa Ühendamise Rahastu. Enamik rahastatavaid projekte on piiriülesed projektid ja 
ülemmäära seadmine võib põhjustada projekti kahe poole ebavõrdset kohtlemist. Veelgi 
enam, see tekitab ühtekuuluvusliikmesriikide puhul ebavõrdse kohtlemise 21,7 miljardi euro 
ja 10 miljardi euro suuruse rahasumma vahel, kuna konkursipõhiste projektide rakendamisel 
ei ole võimalik järgida ei sellist ülemmäära ega ka täielikult fikseeritud riigikohast 
rahastamispaketti.

Suurem tähelepanu piiriülestele projektide piirialadel. 

Paljudel piirialadel peegeldab taristu ikka veel kitsaid riiklikke põhimõtteid (investeeringud 
piirialadel ei ole liikmesriikides, kes eelistavad investeerida keskuse taristutesse, esmatähtis 
valimisteteema, kuigi see on otsustav Euroopa integratsiooniprotsessist ja siseturust 
kasusaamisel) ja need piirkonnad kannatavad oma ääremaise asukoha tõttu. Enamik 
prioriteetseid projekte hõlmab tõepoolest riikidevahelisi taristuprojekte, aga projektide 
piiriülesed osad lõpetatakse kas kõige viimasena või jäävad üldse lõpetamata. Praeguseks on 
TEN-T 30 prioriteetsest projektist 26 seotud töödega piirialadel või neil on piiriülene mõõde, 
kuid kõikide nende projektide puhul on investeeringud piirialal tehtud viimasena. 

Euroopa Ühendamise Rahastu ja Ühtekuuluvusfondi vahel tuleks saavutada tugev 
koostoime. 
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Piiriüleste taristuprojektide koostoimet tuleks arendada ka Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate territoriaalse koostöö programmidega. Piiriülesed 
taristuprojektid peaksid ka jõukamate piirkondade puhul olema ERFist toetuse saamise suhtes 
majanduskasvu ja tööhõiveprogrammide puhul otseselt abikõlblikud.

Euroopa Ühendamise Rahastu peaks mõnel juhul toetama üldist võrku. 

Euroopa Ühendamise Rahastu peaks olema juurdepääsetav ka üldise võrgu taristuprojektide 
jaoks ülemmääraga 5%, eelkõige piiriüleste piirkondade projektide jaoks. 

„Sügavam” ühendamise rahastu põhitaristusse investeerimise tugevdamiseks.

Rahalistes raskustes riigid sõltuvad enim investeeringutest taristusse, kuna see ergutab 
majanduskasvu ja loob töökohti. Seetõttu peaksid rahalistes raskustes liikmesriigid taotluse 
esitamisel saama kasutada ka ressursse, mis tekivad Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
ja/või nende taristuprojektide riiklike rahastamispakettide korrigeeritud või sissenõutud 
rahavoogudest. Vastavaid summasid peaks komisjon konkurentsivõime ja kasvu programmi 
raames keskselt haldama. See peaks julgustama investeerimist nii riiklikesse kui ka 
riikidevahelistesse taristuprojektidesse ning seega aitama kaasa ka Euroopa lisandväärtuse 
tekkimisele.

Ja viimaks, kuid sama olulisena väärib rõhutamist, et sujuva, koostalitlusvõimelise ja 
mitmeliigilise transpordi ees seisvate tõkete (taristuga seotud, tehniliste ja haldustõkete) 
väljaselgitamiseks ja nendega tegelemiseks on vajalik kogu ELi hõlmav nägemus pikast 
riigipiire ületavast koridorist. Need tõkked ei tekita kasvanud kulude ja logistikaahela 
vähenenud usaldusväärsuse tõttu suurt kahju mitte üksnes Euroopa konkurentsivõimele, vaid 
mõjutavad asümmeetriliselt ka kõige äärepoolsemaid riike, halvendades seega ELi 
territoriaalset ühtekuuluvust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 172,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 172, 174 ja 
349,

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest hästi toimivast taristust, mis 
ühendab Euroopat eelkõige transpordi-, 
energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

(2) Täielikult toimiv ühtne turg sõltub 
kaasaegsest, lõimitud, hästi toimivast 
taristust, mis ühendab Euroopat ja selle 
piirkondi eelkõige transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonivaldkonnas. Tänu 
sellistele majanduskasvu soodustavatele 
ühendusvõimalustele tagataks parem 
juurdepääs siseturule ja aidataks kaasa 
konkurentsivõimelisema turumajanduse 
tagamisele kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide ja ülesannetega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20 % ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele.
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale.

(5) Komisjon on seadnud kohustuseks 
võtta liidu rahastamisprogrammides 
arvesse kliimamuutuste küsimust ning 
suunata vähemalt 20% ELi eelarvest 
kliimateemaliste eesmärkide 
saavutamisele. Oluline on tagada, et 
ühishuviprojektide ettevalmistamisel, 
väljatöötamisel ja rakendamisel pööratakse 
suuremat tähelepanu kliimamuutuste mõju 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning riskide ennetamisele ja juhtimisele.
Tänu käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvatele taristuinvesteeringutele peaks 
olema lihtsam üle minna vähese CO2-
heitega ning kliimamuutustele ja 
katastroofidele vastupanuvõimelisele 
majandusele ja ühiskonnale, 
suurendamata siiski Euroopa teatud 
piirkondade, näiteks äärepoolseimate 
piirkondade ja saarte eraldatust.



PE491.329v02-00 6/34 AD\915841ET.doc

ET

Selgitus

Meetmed ja tegevus vähese CO2-heitega ühiskonna ja majanduse arendamiseks ei tohiks 
suurendada nende piirkondade eraldatust, mis on juba niigi siseturust kaugel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selliste rahastamisvahendite nagu 
Euroopa Ühendamise Rahastu ja ERF 
vahel tuleks saavutada tugev koostoime, et 
rahastada üldise võrgu raames piiriüleste 
piirkondade taristut.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed.
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks.

(10) Valges raamatus esitatud eesmärkidest 
lähtuvalt määratakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr 
XXX/2012 kohaste TEN-T suunistega 
kindlaks üleeuroopalise transpordivõrgu 
taristu, täpsustatakse nõuded, millele 
kõnealune taristu peab vastama, ning 
esitatakse suuniste rakendamise meetmed.
Suunistega nähakse eelkõige ette 
põhivõrgu lõplik väljaehitamine 2030. 
aastaks tänu uue taristu loomisele ning ka 
olemasoleva taristu korrastamisele ja 
ajakohastamisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu 500 miljardi euro 
väärtuses, millest umbes 250 miljardit 
eurot tuleb investeerida TEN-T põhivõrku.
Arvestades liidu olemasolevaid vahendeid, 
tuleb soovitud mõju saavutamiseks 
keskenduda projektidele, millel on Euroopa 
jaoks suurim lisandväärtus. Seepärast 
tuleks toetus suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele) ja 
ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

(11) Liikmesriikide transporditaristukavade 
analüüsile tuginedes leiab komisjon, et 
aastatel 2014–2020 vajab kogu TEN-T 
võrk transpordialaseid investeeringuid 
hinnanguliselt ligikaudu [500] miljardi 
euro väärtuses, millest umbes [250]
miljardit eurot tuleb investeerida TEN-T 
põhivõrku. Arvestades liidu olemasolevaid 
vahendeid, tuleb soovitud mõju 
saavutamiseks keskenduda projektidele, 
millel on Euroopa jaoks suurim 
lisandväärtus. Seepärast tuleks toetus 
suunata põhivõrku (eelkõige 
põhivõrgukoridoridele), välistamata 
seejuures toetust üldvõrgule, mis võib 
tulemuslikult suurendada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning 
parandada juurdepääsetavust kogu liidus,
ja ühishuviprojektidele 
liikluskorraldussüsteemide alal (täpsemalt 
lennuliikluse korraldamise süsteemidele, 
mis tulenevad Euroopa lennuliikluse uue 
põlvkonna juhtimissüsteemist (SESAR) ja 
mis vajavad liidu eelarvest ligikaudu kolm 
miljardit eurot).

Selgitus

Kuigi Euroopa Ühendamise Rahastu toetus tuleks keskendada põhivõrgule, ei tohiks sellest 
siiski täielikult välistada toetust üldvõrgule Euroopa jaoks lisandväärtusega projektides, 
eelkõige sellistes piirkondades nagu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 355 ja 375 
sätestatud äärepoolseimad piirkonnad, mis kuuluvad üldvõrku, et ei süveneks nende 
eraldatus. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et paljudel liikmesriikidel, kellel on õigus 

(13) Praegu kehtiva finantsraamistiku 
rakendamisel saadud kogemused näitavad, 
et mõnedel liikmesriikidel, kellel on õigus 
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saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest (10 miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Komisjon peaks 
toetama Ühtekuuluvusfondist toetuse 
saamise tingimustele vastavaid liikmesriike 
projektide nõuetekohasel
ettevalmistamisel, et muuta 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavad 
eraldised võimalikult prioriteetseks.

saada toetust Ühtekuuluvusfondist, on 
tõsiseid raskusi selliste komplekssete 
piiriüleste ja liidule lisandväärtust andvate 
transporditaristuprojektide õigeaegse 
lõpuleviimisega. Seepärast tuleks 
transpordiprojektide, eelkõige piiriüleste 
ning liidu jaoks suure lisandväärtusega 
projektide paremaks elluviimiseks 
paigutada üks osa Ühtekuuluvusfondi 
eraldistest ([XXX] miljardit eurot) ümber 
selleks, et rahastada Ühtekuuluvusfondist 
toetuse saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides rakendatavaid 
transpordipõhivõrgu projekte Euroopa 
Ühendamise Rahastust. Kuni 31. 
detsembrini 2016 tuleks projektide 
valimisel täielikult kinni pidada 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest. Alates 1. jaanuarist 2017 
tuleks vahendid, mis ei ole veel ette 
nähtud transporditaristuprojektile, teha 
kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, 
kellel on käesoleva määruse eeskirjade 
alusel õigus saada toetust 
Ühtekuuluvusfondist. Suurim võimalik 
tähtsus tuleks omistada projektidele, mille 
puhul peetakse kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest. Komisjon peaks toetama 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamise 
tingimustele vastavaid liikmesriike
käesoleva määruse lisas loetletud 
Euroopa lisandväärtusega projektide 
ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa Ühendamise Rahastu 
eesmärkide tulemusliku saavutamise 
olulised eeltingimused on 
institutsiooniline ja haldussuutlikkus. 
Komisjon peaks tagama, et need on 
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projektide koostamiseks või 
rakendamiseks alati piisaval tasemel, ning 
peaks asjaomasele liikmesriigile pakkuma 
vastavaid vahendeid alati, kui on vaja.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi ja piirkonna tasandil, 
mistõttu on oluline tagada süsteemi kulude 
ja tarkvaraarenduse struktureeritud 
rahastamine ELi poolt ning kõnealuste 
võrkude usaldusväärsete sõlmpunktide 
hooldamine, jättes üksnes riigisisesed 
kulud riigi operaatorite kanda.

(24) Avalike hüviste digitaalseks 
pakkumiseks on ELis vaja välja arendada 
tugevad ja ühtsed võrgud ning kaasata nii 
avaliku sektori kui ka kodanikuühiskonna 
esindajad riigi, piirkonna ja kohalikul
tasandil, mistõttu on oluline tagada 
süsteemi kulude ja tarkvaraarenduse 
struktureeritud rahastamine ELi poolt ning 
kõnealuste võrkude usaldusväärsete 
sõlmpunktide hooldamine, jättes üksnes 
riigisisesed kulud riigi operaatorite kanda.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 

(37) Euroopa Ühendamise Rahastu peaks 
pakkuma finantsinstrumente, millega 
soodustatakse erasektori investorite ja 
finantseerimisasutuste olulist osalemist 
taristuinvesteeringutes. Selleks et 
finantsinstrumendid oleksid erasektori 
jaoks piisavalt atraktiivsed, tuleks nende 
kavandamisel ja rakendamisel võtta 
vajalikul määral arvesse halduskoormuse 
lihtsustamist ja vähendamist ning silmas 
pidada ka paindlikkust, et 
kindlaksmääratud rahastamisvajadustele 
suudetaks paindlikult reageerida.
Vastutavad korraldusasutused peaksid 
töötama välja erainvestorite huvi 
äratamiseks vajalikud stiimulid. 
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sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) ning 
2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi rakendamisel 
saadud kogemustest.

Kõnealuste instrumentide kavandamisel 
tuleks lähtuda 2007.–2013. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus 
sätestatud finantsinstrumentide, näiteks 
TEN-T projektide laenutagamisvahendi 
(LGTT), riskijagamisrahastu (RSFF) ning 
2020. aasta Euroopa energeetika, 
kliimamuutuste ja infrastruktuuride fondi 
ehk nn Marguerite’i fondi rakendamisel 
saadud kogemustest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse ja järjepidevuse.
Pärast transpordisektori mitmeaastase 
tööprogrammi rakendamist esitatud 
taotlustega seotud kulusid tuleks hakata 
käsitama abikõlblikuna alates 1. jaanuarist 
2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

(41) Rahastust toetuse saamist käsitlev 
mitmeaastane programmitöö peaks olema 
suunatud liidu prioriteetide toetamisele, 
tagades vajalike rahaliste vahendite 
olemasolu ning liidu ja liikmesriikide 
ühismeetmete ühtsuse, õigluse ja 
järjepidevuse. Pärast transpordisektori 
mitmeaastase tööprogrammi rakendamist 
esitatud taotlustega seotud kulusid tuleks 
hakata käsitama abikõlblikuna alates 1. 
jaanuarist 2014, et tagada nende projektide 
jätkumine, mis on juba hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrusega (EÜ) nr 680/2007, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi 
andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste 
transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes 
on koostatud selliste prioriteetsete 

(44) Eri määrustega kavandatud 
sektorispetsiifilistele suunistele tuginedes
on koostatud selliste prioriteetsete 
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valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas.
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Seega on eriti tähtis, et
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase arutelu, sh 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

valdkondade loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust, ning 
kõnealune loetelu tuleks esitada lisas.
Selleks et võtta arvesse poliitiliste 
prioriteetide, tehniliste võimaluste ja 
liiklusvoogude võimalikku muutumist, 
tuleks komisjonile anda õigus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 alusel vastu delegeeritud õigusakte lisa 
muutmise kohta. Komisjon peaks 
korraldama oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „kõikehõlmav võrk” –
üleeuroopaline transpordivõrk, nagu on 
sätestatud määruse (EÜ) nr XXXX/2012 
[üleeuroopalise transpordivõrgu 
suunised] II peatükis ning mis tagab kõigi 
liidu piirkondade, kaasa arvatud 
äärepoolsete, äärepoolseimate ja väga 
hõredalt asustatud piirkondade 
omavahelise ühendatuse ning 
juurdepääsu siseturule, suurendades nii 
piirkondadevahelist majanduslikku, 
sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust 
liikmesriikide vahel, nende sees ning 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada olemasolev transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonitaristu.
Selleks on Euroopa Ühendamise Rahastule 
seatud järgmised eesmärgid:

Euroopa Ühendamise Rahastu võimaldab 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada energia-, 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektori 
ühishuviprojekte. Eelkõige toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
selliste projektide rakendamist, mille 
eesmärk on arendada välja ja ehitada uus 
või ajakohastada olemasolev transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonitaristu
ning milles antakse prioriteet puuduvale 
taristule. Selleks on Euroopa Ühendamise 
Rahastule seatud järgmised eesmärgid:

(a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide 
kaudu rakendatud ühishuviprojektidesse;

a) aidata kaasa aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu tagamisele, 
arendades välja nüüdisaegsed ja hästi 
toimivad ning tuleviku liiklusvooge 
arvestavad üleeuroopalised võrgud, mis 
ühtse turu konkurentsivõime ning 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse seisukohast oleksid 
kasulikud kogu Euroopa Liidu jaoks ning 
tänu millele luuakse soodsamad tingimused 
erasektori ja riiklikele investeeringutele, 
ühendades finantsinstrumendid ja liidu 
otsetoetuse ning kasutades ära sektorite 
omavahelist koostoimet. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamise mõõtmisel 
lähtutakse sellest, kui palju on avalik ja 
erasektor investeerinud 
ühishuviprojektidesse, eelkõige käesoleva 
määruse kohaste finantsinstrumentide, aga 
ka muude rahaliste vahendite kaudu 
rakendatud ühishuviprojektidesse;

(b) võimaldada liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20 %, 
suurendada energiatõhusust 20 % ja 
taastuvenergia osakaalu 20 %-le ning 
samal ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.

b) aidata liidul saavutada eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20%, 
suurendada energiatõhusust 20% ja 
taastuvenergia osakaalu 20%-le ning samal 
ajal tagada liikmesriikide suurem 
solidaarsus.
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) rajada puuduvad ühendused ja 
kõrvaldada kitsaskohad, eelkõige 
piiriülestes lõikudes.

Selgitus

Piirialad kannatavad oma kauge asukoha tõttu ja sõltuvad seetõttu eriti ühendustest ELi 
transpordivõrgustikuga. Seetõttu tuleks piirialadel ergutada taristuprojekte, millega 
kõrvaldatakse kitsaskohad ja luuakse puuduvad ühendused põhivõrguga ning tagatakse 
seeläbi parem juurdepääs siseturule.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklis 3 kehtestatud 
üldeesmärkidele peaks Euroopa 
Ühendamise Rahastu aitama saavutada 
järgmisi sektorispetsiifilisi eesmärke:

1. Lisaks artiklis 3 kehtestatud 
üldeesmärkidele peaks Euroopa 
Ühendamise Rahastu aitama saavutada 
järgmisi sektorispetsiifilisi eesmärke:

(c) transpordivaldkonnas toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruse (EL) nr xxxx/2012 [TEN-T 
suunised] artiklis 4 kindlaksmääratud 
eesmärgid:

a) transpordivaldkonnas toetatakse 
Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruse (EL) nr xxxx/2012 [TEN-T 
suunised] artiklis 4 kindlaksmääratud 
eesmärgid:

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud piiriüleste ühenduste ning 
kõrvaldatud kitsaskohtade arvuga;

i) kitsaskohtade kõrvaldamine ja puuduvate 
ühenduslülide loomine, kasutades 
seejuures ka käesoleva määruse artiklis 
10 osutatud kvoote ja 
kaasrahastamismäärasid ning võttes 
arvesse geograafiliselt ebasoodsas 
olukorras olevaid piirkondi, mõõdetuna 
Euroopa Ühendamise Rahastust toetust 
saavatel transpordimarsruutidel rajatud 
uute ja täiustatud riigisiseste ja piiriüleste 
ühenduste ning kõrvaldatud kitsaskohtade 
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arvuga ;
ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

ii) säästva ja tõhusa transpordi tagamine 
pikas perspektiivis, mõõdetuna tava- ja 
kiirraudteevõrgu pikkusega EL 27 riikides;

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennuväljade arvuga; 

iii) transpordiliikide optimaalne 
integreerimine ja ühendamine ning 
transporditeenuste koostalitlusvõime 
suurendamine. Selle eesmärgi saavutamist 
mõõdetakse raudteevõrguga ühendatud 
sadamate ja lennujaamade arvuga;

iv) tuleviku transpordivoogudeks 
valmistumine;

(d) energiavaldkonnas toetatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruses (EL) nr xxxx/2012 
[üleeuroopalist energiataristut käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud eesmärgid:

b) energiavaldkonnas toetatakse Euroopa 
Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruses (EL) nr xxxx/2012 
[üleeuroopalist energiataristut käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud eesmärgid:

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

i) energiasiseturu tõhusam integreerimine 
ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese 
koostalitlusvõime suurendamine, sh selle 
tagamine, et ükski liikmesriik ei jääks 
Euroopa võrgust eraldatuks, mõõdetuna 
liikmesriikide võrke tõhusalt ühendavate ja 
sisemisi kitsaskohti tõhusalt kõrvaldavate 
projektide arvuga;

ii) liidu varustuskindluse tagamine, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

ii) liidu varustuskindluse ja -tõhususe
tagamine taristu moderniseerimise teel, 
mõõdetuna süsteemi vastupidavuse ja 
süsteemi talitluskindluse paranemisega 
ning tarneallikate, tarnijate ja tarneteede 
mitmekesistamist võimaldavate projektide 
arvuga;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;
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(e) telekommunikatsioonivõrkude 
valdkonnas nähakse ette toetada Euroopa 
Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruses (EL) nr xxxx/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud eesmärgid:

c) telekommunikatsioonivõrkude 
valdkonnas nähakse ette toetada Euroopa 
Ühendamise Rahastu kaudu 
ühishuviprojekte, millel on järgmised 
määruses (EL) nr xxxx/2012 
[telekommunikatsioonivõrke käsitlevad 
suunised] kindlaksmääratud eesmärgid:

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt, sh väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
seas, ja nende võrkude kiirem 
ajakohastamine, mõõdetuna 
lairibaühenduse ja ülikiire lairibaühenduse 
katvusmääraga ning selliste majapidamiste 
arvuga, kes on sõlminud lepingu kiirema 
kui 100 Mbp/s lairibaühenduse saamiseks;

i) kiire ja ülikiire lairibaühenduse võrkude 
kiirem kasutuselevõtt kõikides ELi 
piirkondades ja nende vahel ning samuti 
maapiirkondades, sh väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) seas, ja 
nende võrkude kiirem ajakohastamine, 
mõõdetuna lairibaühenduse ja ülikiire 
lairibaühenduse katvusmääraga ning 
selliste majapidamiste arvuga, kes on 
sõlminud lepingu kiirema kui 100 Mbp/s 
lairibaühenduse saamiseks;

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.

ii) avalike elektrooniliste teenuste 
omavahelise ühendamise ja koostalitluse 
ning sellistele võrkudele juurdepääsu 
tagamine, mõõdetuna avalikke 
elektroonilisi teenuseid kasutavate 
kodanike ja ettevõtjate ning selliste 
teenuste piiriülese kättesaadavuse 
protsendimääraga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku ja arendades 
välja CO2-võrgud, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
toetust saanud projektide väljaehitamisele;

iii) säästva arengu ja keskkonnakaitse 
edendamine, soodustades eelkõige 
taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
integreerimist ülekandevõrku, arendades 
välja CO2-võrgud ning investeerides 
säästvasse transporti, mõõdetuna toodetud 
ning põhilistesse tarbimiskeskustesse ja 
salvestuskohtadesse üle kantud 
taastuvenergiahulgaga ning selliste CO2-
heitkoguste summaga, mis on ära hoitud 
tänu Euroopa Ühendamise Rahastust 
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toetust saanud projektide väljaehitamisele;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on
50 000 000 000 eurot. Kõnealune summa 
jaotatakse artiklis 3 osutatud sektorite 
vahel järgmiselt:

1. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rakendamiseks vajalik rahastamispakett 
ajavahemikuks 2014–2020 on [XXX] eurot.
Kõnealune summa jaotatakse artiklis 3 
osutatud sektorite vahel järgmiselt:

a) transport: 31 694 000 000 eurot, millest
10 000 000 000 eurot paigutatakse 
kooskõlas käesoleva määrusega ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides;

a) transport: [XXX] eurot, millest [XXX]
eurot paigutatakse kooskõlas käesoleva 
määrusega, määrusega (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] ja määrusega (EL) nr 
[...]/2012 [Ühtekuuluvusfond] ümber 
Ühtekuuluvusfondist kasutamiseks üksnes
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides 
lisas 1 loetletud projektide jaoks ja 
pidades kuni 31. detsembrini 2016 
täielikult kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest;

b) energia: 9 121 000 000 eurot; b) energia: [XXX] eurot;

c) telekommunikatsioon: 9 185 000 000
eurot.

c) telekommunikatsioon: [XXX] eurot.

2. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, 
eelkõige uuringute ja ekspertide 
kohtumistega, kui need on seotud 
käesoleva määruse üldeesmärkidega, 
samuti kulusid, mis on seotud 
infotöötlusele ja -vahetusele keskenduvate 
IT-võrkudega, ning kõiki muid tehnilise ja 
haldusabi kulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisega kaasnevad.

2. Euroopa Ühendamise Rahastu 
rahastamispakett võib hõlmata kulusid, mis 
on seotud programmi juhtimiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistegevusega, 
eelkõige uuringute ja ekspertide 
kohtumistega, kui need on seotud 
käesoleva määruse üldeesmärkidega, 
samuti kulusid, mis on seotud 
infotöötlusele ja -vahetusele keskenduvate 
IT-võrkudega, ning kõiki muid tehnilise ja 
haldusabi kulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisega kaasnevad.

Rahaeraldistega võib katta ka tehnilise ja Rahaeraldistega võib katta ka tehnilise ja 
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haldusabi kulud, mis on vajalikud selleks, 
et minna määruse (EÜ) nr 680/2007 alusel 
vastuvõetud meetmete rakendamiselt üle 
programmi rakendamisele. Vajaduse korral 
võib sarnaste kulude katmiseks eelarvesse 
assigneeringud kirjendada ka pärast 2020. 
aastat, et oleks võimalik hallata meetmeid, 
mille rakendamist ei ole 2020. aasta 31. 
detsembriks veel lõpule viidud.

haldusabi kulud, mis on vajalikud selleks, 
et minna määruse (EÜ) nr 680/2007 alusel 
vastuvõetud meetmete rakendamiselt üle 
programmi rakendamisele. Vajaduse korral 
võib sarnaste kulude katmiseks eelarvesse 
assigneeringud kirjendada ka pärast 2020. 
aastat, et oleks võimalik hallata meetmeid, 
mille rakendamist ei ole 2020. aasta 31. 
detsembriks veel lõpule viidud.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast 
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel, v.a 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 eurot, mis on ette nähtud 
kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

3. Pärast artikli 26 lõike 1 kohast
vahehindamist võib komisjon paigutada 
lõikes 1 esitatud eelarveeraldise 
assigneeringuid ümber sektorite vahel kuni 
3% sektori kohta, v.a Ühtekuuluvusfondist 
ümber paigutatud [XXX] eurot, mis on ette 
nähtud kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavate liikmesriikide 
transpordisektoriprojektide jaoks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELilt toetustena, finantsinstrumentide 
kaudu ja hanke vormis saadava rahalise abi 
saamise tingimustele vastavad üksnes need 
meetmed, millega rakendatakse 
ühishuviprojekte, mis on kooskõlas 
määrustega (EL) nr XXX/2012 [TEN-T 
suunised], (EL) nr XXX/2012 [TEN-E 
suunised], nr XXX/2012 [üleeuroopalist 
energiataristut käsitlevad suunised] ja (EL) 
nr XXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised], samuti programmi 
rakendamist toetavad meetmed.

1. ELilt toetustena, finantsinstrumentide 
kaudu ja hanke vormis saadava rahalise abi 
saamise tingimustele vastavad üksnes need 
meetmed, millega rakendatakse 
ühishuviprojekte, mis on kooskõlas 
määrustega (EL) nr XXX/2012 [TEN-T 
suunised], (EL) nr XXX/2012 [TEN-E 
suunised], nr XXX/2012 [üleeuroopalist 
energiataristut käsitlevad suunised] ja (EL) 
nr XXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised], samuti programmi 
rakendamist toetavad meetmed.

2. Transpordivaldkonnas võib liit anda 
rahalist abi hangete vormis ja 
finantsinstrumentide kaudu käesoleva 
määruse alusel üksnes neile meetmetele, 
millega toetatakse määruse (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised] kohaseid 
ühishuviprojekte. Üksnes järgmised 
meetmed vastavad käesoleva määruse 

2. Transpordivaldkonnas võib liit anda 
rahalist abi hangete vormis ja 
finantsinstrumentide kaudu käesoleva 
määruse alusel üksnes neile meetmetele, 
millega toetatakse määruse (EL) nr 
XXX/2012 [TEN-T suunised] kohaseid 
ühishuviprojekte. Üksnes järgmised 
meetmed vastavad käesoleva määruse 
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alusel liidult toetuste vormis rahalise abi 
saamise tingimustele:

alusel liidult toetuste vormis rahalise abi 
saamise tingimustele:

(a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

a) meetmed, millega rakendatakse 
põhivõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] III 
peatükile, sh määruse (EL) nr XXXX/2012 
[TEN-T suunised] artikli 39 kohaste uute 
tehnoloogialahenduste ja uuenduste 
kasutuselevõtmine;

a a) meetmed, millega rakendatakse 
üldvõrk vastavalt määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [TEN-T suunised] II 
peatükile, kui selliste meetmetega 
hõlbustatakse piiriüleseid liiklusvoogusid 
või kõrvaldatakse kitsaskohti ja kui 
nendega toetatakse ka põhivõrgu 
arendamist ning tagatakse piirkondade, 
sealhulgas kaugeimate ja äärepoolseimate 
piirkondade omavahelised ühendused 
(kuni 5% käesoleva määruse artikli 5 
kohaselt transpordisektorile eraldatud 
rahastamispaketist);

(b) määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 8 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaksmääratud ühishuviprojektidega 
seotud uuringud;

b) määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 8 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaksmääratud ühishuviprojektidega 
seotud uuringud;

(c) määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 8 lõike 1 punktides a ja d 
kindlaksmääratud ühishuviprojektide 
rakendamist toetavad meetmed;

c) määruse (EL) nr XXXX/2012 [TEN-T 
suunised] artikli 8 lõike 1 punktides a ja d 
kindlaksmääratud ühishuviprojektide 
rakendamist toetavad meetmed;

(d) meetmed, millega toetatakse 
liikluskorraldussüsteeme vastavalt määruse 
(EL) nr XXX/2012 [TEN-T suunised] 
artiklile 37; 

d) meetmed, millega toetatakse 
liikluskorraldussüsteeme vastavalt määruse 
(EL) nr XXX/2012 [TEN-T suunised] 
artiklile 37; 

(e) meetmed, millega toetatakse 
kaubaveoteenuseid vastavalt määruse (EL) 
nr XXX/2012 [TEN-T suunised] artiklile 
38;

e) meetmed, millega toetatakse 
kaubaveoteenuseid vastavalt määruse (EL) 
nr XXX/2012 [TEN-T suunised] artiklile 
38;

(f) meetmed, millega vähendatakse 
raudtee-kaubaveoga kaasnevat müra, 
moderniseerides olemasolevat veeremit;

f) meetmed, mis on suunatud 
raudteemüra vähendamisele, sealhulgas 
kohandades ja moderniseerides 
olemasolevat veeremit;

(g) programmi rakendamist toetavad 
meetmed.

g) programmi rakendamist toetavaid 
meetmed;
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g a) meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigis 
transpordiliikides.

Transpordivaldkonnas on õigus saada 
piiriüleseid lõike või nende osi hõlmavate 
meetmete rakendamiseks liidult rahalist abi 
juhul, kui asjaomaste liikmesriikide või 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
on sõlmitud kirjalik leping kõnealuste 
piiriüleste lõikude lõplikuks 
väljaehitamiseks. Erandkorras, kui projekt 
on vajalik ühenduse rajamiseks 
naaberliikmesriigi või kolmanda riigi 
võrguga, kuid piiri reaalselt ei ületata, ei 
ole vaja sõlmida eespool osutatud 
kirjalikku lepingut.

Transpordivaldkonnas on õigus saada 
piiriüleseid lõike või nende osi hõlmavate 
meetmete rakendamiseks liidult rahalist abi 
juhul, kui asjaomaste liikmesriikide või 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
on sõlmitud kirjalik leping kõnealuste 
piiriüleste lõikude lõplikuks 
väljaehitamiseks. Komisjon annab abi 
lepingu sõlmimiseks ning esitab 
parlamendile kord aastas aruande 
juhtude kohta, kus on ilmnenud 
probleeme, ning probleemide laadi kohta. 
Erandkorras, kui projekt on vajalik 
ühenduse rajamiseks naaberliikmesriigi või 
kolmanda riigi võrguga, kuid piiri reaalselt 
ei ületata, ei ole vaja sõlmida eespool 
osutatud kirjalikku lepingut.

Kasutajate jaoks märkimisväärselt suure 
kasuteguriga projektidele antakse toetust 
eelkõige kõnealuste projektide 
ettevalmistamise jaoks, eeskätt avaliku ja 
erasektori partnerluse raames teostatava 
hindamise jaoks.

Kasutajate jaoks märkimisväärselt suure 
kasuteguriga projektidele antakse toetust 
eelkõige kõnealuste projektide 
ettevalmistamise jaoks, eeskätt avaliku ja 
erasektori partnerluse raames teostatava 
hindamise jaoks.

3. Energiavaldkonnas on konkreetsed 
tingimused, mille alusel on õigus saada 
liidult finantsinstrumentide kaudu ning 
toetuste vormis rahalist abi 
ühishuviprojektide rakendamise meetmete 
jaoks, esitatud määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artiklis 15. 

3. Energiavaldkonnas on konkreetsed 
tingimused, mille alusel on õigus saada 
liidult finantsinstrumentide kaudu ning 
toetuste vormis rahalist abi 
ühishuviprojektide rakendamise meetmete 
jaoks, esitatud määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artiklis 15. 

4. Telekommunikatsioonivaldkonnas 
vastavad käesoleva määruse alusel liidult 
toetuste vormis ning hankemenetluse ja 
finantsinstrumentide kaudu rahalise abi 
saamise tingimustele kõik meetmed, mille 
abil rakendatakse ühishuviprojekte ja 
programmi rakendamist toetavaid 
meetmeid, mis on esitatud määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised] lisas.

4. Telekommunikatsioonivaldkonnas 
vastavad käesoleva määruse alusel liidult 
toetuste vormis ning hankemenetluse ja 
finantsinstrumentide kaudu rahalise abi 
saamise tingimustele kõik meetmed, mille 
abil rakendatakse ühishuviprojekte ja 
programmi rakendamist toetavaid 
meetmeid, mis on esitatud määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [telekommunikatsioonivõrke 
käsitlevad suunised] lisas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel võib anda 
toetusi määruse (EL) nr XXX/2012 [uus 
finantsmäärus] artiklis XXX sätestatud 
vormis.

1. Käesoleva määruse alusel võib anda 
toetusi määruse (EL) nr XXX/2012 [uus 
finantsmäärus] artiklis XXX sätestatud 
vormis.

Tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste vormid.

Tööprogrammidega kehtestatakse 
asjaomaste meetme rahastamiseks 
kasutatavate toetuste vormid.

2. Kulud võivad olla abikõlblikud alates 
abitaotluse esitamise kuupäevast. [Esimese 
mitmeaastase programmiga hõlmatud 
projektidest tulenevate meetmete kulud 
võivad olla abikõlblikud alates 1. jaanuarist 
2014].

2. Kulud võivad olla abikõlblikud alates 
abitaotluse esitamise kuupäevast. [Esimese 
mitmeaastase programmiga hõlmatud 
projektidest tulenevate meetmete kulud 
võivad olla abikõlblikud alates 1. jaanuarist 
2014].

3. Abikõlblikud võivad olla üksnes 
liikmesriikides tekkivad kulud, v.a juhul, 
kui ühishuviprojekt hõlmab kolmandate 
riikide territooriumi ja kui meede on 
hädavajalik asjaomase projekti eesmärkide 
saavutamiseks.

3. Abikõlblikud võivad olla üksnes 
liikmesriikides tekkivad kulud, v.a juhul, 
kui ühishuviprojekt hõlmab kolmandate 
riikide territooriumi ja kui meede on 
hädavajalik asjaomase projekti eesmärkide 
saavutamiseks.

4. Seadmete ja taristuga seotud kulud, mida 
abisaaja käsitab kapitalikuluna, võivad olla 
täies mahus abikõlblikud.

4. Seadmete ja taristuga seotud kulud, mida 
abisaaja käsitab kapitalikuluna, võivad olla 
täies mahus abikõlblikud.

5. Abikõlblikud võivad olla 
keskkonnakaitsealaste ja liidu õigustiku 
järgimist käsitlevate uuringutega seotud 
kulud.

5. Abikõlblikud võivad olla 
keskkonnakaitsealaste ja liidu õigustiku 
järgimist käsitlevate uuringutega seotud 
kulud.

6. Maa ostmisega seotud kulud ei ole 
abikõlblikud.

6. Hoonestamata maa ostmisega seotud 
kulud ei ole abikõlblikud.

7. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. 7. Tagastamatu käibemaks on abikõlblik 
kulu.

8. Abisaajate kulude abikõlblikkuse 
eeskirju kohaldatakse mutatis mutandis 
rakendusasutuste kulude suhtes.

8. Abisaajate kulude abikõlblikkuse 
eeskirju kohaldatakse mutatis mutandis 
rakendusasutuste kulude suhtes.

8 a. Tehnilist ja haldusabi loetakse 
abikõlblikuks kuluks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet või 
liikmesriikides asutatud avalik-õiguslikku 
või eraettevõtjat või asutust.

1. Taotlusi võivad esitada üks või mitu 
liikmesriiki, rahvusvahelist 
organisatsiooni, ühisettevõtet, nagu 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus,
või liikmesriikides asutatud avalik-
õiguslikku või eraettevõtjat või asutust.

Selgitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus on ainulaadne ELi tasandi vahend, mis saab 
kujundada ja arendada kohalikke strateegiaid, esindada korraldusasutust keerulistes 
programmides, milles ühendatakse eri rahastamisallikad, ning rakendada projekte või 
programme. Tänu Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele on võimalik vähendada 
halduskulusid ja keerukust ning anda piiriülestele olukordadele lisandväärtust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluste hulgast tehakse valik artiklis 
17 osutatud tööprogramme käsitlevate 
projektikonkursside raames, v.a määruse 
(EL) nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] 
artiklis XXX osutatud juhtudel.

1. Taotluste hulgast tehakse valik artiklis 
17 osutatud tööprogramme käsitlevate 
projektikonkursside raames, v.a määruse 
(EL) nr XXXX/2012 [uus finantsmäärus] 
artiklis XXX osutatud juhtudel.

2. Transpordi valdkonnas: 2. Transpordi valdkonnas:

(h) uuringutoetustega seotud liidu rahaline 
abi ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest;

a) uuringutoetustega seotud liidu rahaline 
abi ei ületa 50% abikõlblikest kuludest;

(i) tööde jaoks ettenähtud toetused: b) tööde jaoks ettenähtud toetused:
(i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi 
ei ületa 20 % abikõlblikest kuludest;
rahastamismäära võib suurendada 30 %
kitsaskohtade kõrvaldamise meetmete 
puhul; rahastamismäära võib suurendada 
40 % piiriüleste lõikudega seotud 

i) raudtee ja siseveeteed: liidu rahaline abi
on vähemalt 20%, kuid ei ületa 30%
abikõlblikest kuludest; rahastamismäära
suurendatakse kuni 30%ni kitsaskohtade 
kõrvaldamise meetmete puhul;
rahastamismäära suurendatakse kuni 
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meetmete puhul; 40%ni piiriüleste lõikudega seotud 
meetmete puhul; 25% Euroopa 
Ühendamise Rahastu vahenditest on ette 
nähtud piiriületuskohtade 
programmidele;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega moderniseeritakse olemasolev 
veerem, ning sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine:
liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest;

ii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennujaamadega, raudtee-kaubaveoga 
kaasneva müra vähendamise meetmed, 
millega kohandatakse olemasolev veerem
ja hõlbustatakse selle moderniseerimist, 
ning sadamate väljaarendamine, võttes 
seejuures arvesse geograafiliselt 
ebasoodsas olukorras olevaid piirkondi, 
ning meetmed, millega toetatakse uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni kõigi 
transpordiliikide puhul: liidu rahaline abi 
ei ületa 20% abikõlblikest kuludest;

(j) liikluskorraldussüsteemide ja -teenuste 
jaoks ettenähtud toetused:

c) liikluskorraldussüsteemide ja -teenuste 
jaoks ettenähtud toetused:

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS): liidu rahaline abi ei ületa 50 %
abikõlblikest kuludest;

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS) ja jõeteabesüsteemid: liidu 
rahaline abi ei ületa 50% abikõlblikest 
kuludest;

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20 %
abikõlblikest kuludest.

ii) liikluskorraldussüsteemid, 
kaubaveoteenused, turvaline parkimine 
maanteepõhivõrgus ning 
meremagistraalide arendamist toetavad 
meetmed: liidu rahaline abi ei ületa 20%
abikõlblikest kuludest;

3. Energiavaldkonnas: 3. Energiavaldkonnas:

(k) liidu rahaline abi ei ületa 50 % 
uuringute ja/või tööde abikõlblikest 
kuludest;

a) liidu rahaline abi ei ületa 50% uuringute 
ja/või tööde abikõlblikest kuludest;

(l) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 80 %ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust või mis 
hõlmavad väga innovaatilisi lahendusi.

b) kaasrahastamismäärasid võib 
suurendada maksimaalselt 80%ni selliste 
meetmete puhul, mis määruse (EL) nr 
XXXX/2012 [üleeuroopalist energiataristut 
käsitlevad suunised] artikli 15 lõike 2 
punktis a osutatud tõendusmaterjali põhjal 
on eriti olulised piirkonna või kogu liidu 
varustuskindluse seisukohast, millega 
tugevdatakse liidu solidaarsust või mis 
hõlmavad väga innovaatilisi lahendusi.

4. Telekommunikatsiooni valdkonnas: 4. Telekommunikatsiooni valdkonnas:
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(m) lairibavõrkudega seotud meetmed: 
liidu rahaline abi ei ületa 50 %
abikõlblikest kuludest;

a) lairibavõrkudega seotud meetmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 50% abikõlblikest 
kuludest;

(n) üldteenustega seotud meetmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 75 % abikõlblikest 
kuludest;

b) üldteenustega seotud meetmed: liidu 
rahaline abi ei ületa 75% abikõlblikest 
kuludest;

(o) põhiteenusplatvorme rahastatakse 
harilikult hankemenetluse kaudu. 
Erandjuhul võib neid rahastada toetusega, 
mis katab kuni 100 % abikõlblikest 
kuludest, ilma et see piiraks 
kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist; 

c) põhiteenusplatvorme rahastatakse 
harilikult hankemenetluse kaudu. 
Erandjuhul võib neid rahastada toetusega, 
mis katab kuni 100% abikõlblikest 
kuludest, ilma et see piiraks 
kaasrahastamispõhimõtte kohaldamist; 

(p) programmi rakendamist toetavad 
meetmed, sh taristu kaardistamine, 
mestimine ja tehniline abi: liidu rahaline 
abi ei ületa 75 % abikõlblikest kuludest.

d) programmi rakendamist toetavad 
meetmed, sh taristu kaardistamine, 
mestimine ja tehniline abi: liidu rahaline 
abi ei ületa 75% abikõlblikest kuludest.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

5. Eespool nimetatud 
kaasrahastamismäärasid või suurendada 
kuni kümne protsendipunkti võrra selliste 
meetmete puhul, mis mõjutavad mitme 
sektori koostoimet või millega 
saavutatakse kliimamuutuste leevendamise 
eesmärgid, suurendatakse vastupidavust 
kliimatingimustele või vähendatakse
kasvuhoonegaaside heidet. Suurendada ei 
tohiks artiklis 11 osutatud 
kaasrahastamismäärasid.

6. Väljavalitud meetmetele antava rahalise 
abi summat muudetakse iga projekti 
kulude-tulude analüüsi, eelarvevahendite 
kättesaadavuse ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimisvajaduse 
alusel.

6. Väljavalitud meetmetele antava rahalise 
abi summat muudetakse iga projekti 
kulude-tulude analüüsi, eelarvevahendite 
kättesaadavuse ja liidupoolse rahastamise 
võimenduse maksimeerimisvajaduse 
alusel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud 10 000 000 000 euro suuruse 
summaga [määruse (EL) nr XXX artikkel 
XX], mis on ette nähtud kasutamiseks 

1. Seoses Ühtekuuluvusfondist ümber 
paigutatud [XXX] euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
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kõnealusest fondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides, 
käivitatakse konkreetsed põhivõrgu 
rakendamise projektide konkursid üksnes 
nendes liikmesriikides, mis vastavad 
Ühekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele.

fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, käivitatakse konkreetsed 
põhivõrgu rakendamise projektide 
konkursid üksnes nendes liikmesriikides, 
mis vastavad Ühekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes kohaldatakse käesoleva määruse 
alusel transpordisektori suhtes 
kohaldatavaid eeskirju. Kõnealuste 
projektikonkursside rakendamisel 
käsitatakse võimaluse korral kõige 
prioriteetsemana neid projekte, mille 
puhul peetakse kinni Ühtekuuluvusfondist 
riikidele tehtavatest eraldistest.

2. Selliste konkreetsete projektikonkursside 
suhtes, mille eesmärk on liikuvuse 
takistuste kõrvaldamine, kohaldatakse 
käesoleva määruse alusel transpordisektori 
suhtes kohaldatavaid eeskirju.
Abikõlblikud projektid valitakse välja 
käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide ja kriteeriumide seisukohast 
piisava küpsusastme, kvaliteedi ja ELile 
antava lisandväärtuse alusel ning pidades 
kuni 31. detsembrini 2016 kinni 
Ühtekuuluvusfondist riikidele tehtavatest 
eraldistest. Alates 1. jaanuarist 2017 
tehakse Euroopa Ühendamise Rahastusse 
ümberpaigutatud vahendid, mis ei olnud 
ette nähtud transporditaristuprojektile, 
käesoleva määruse eeskirjade kohaselt 
kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, 
kellel on õigus saada 
Ühtekuuluvusfondist toetust 
transporditaristuprojektide rahastamiseks. 
Suurim võimalik tähtsus omistatakse 
siiski projektidele, mille puhul peetakse 
kinni Ühtekuuluvusfondist riikidele 
tehtavatest eraldistest.

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud 10 
000 000 000 euro suuruse summaga 
[määruse (EL) nr XXX artikkel XX], mis 
on ette nähtud kasutamiseks kõnealusest 
fondist abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

3. Erandina artiklist 10 ning seoses 
Ühtekuuluvusfondist ümber paigutatud
[XXX] euro suuruse summaga [määruse
(EL) nr XXX artikkel XX], mis on ette 
nähtud kasutamiseks kõnealusest fondist 
abi saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, kohaldatakse määruse (EL) 
nr XXX/2012 [millega kehtestatakse 
ühissätted ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 



AD\915841ET.doc 25/34 PE491.329v02-00

ET

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006] artikli 22 ja artikli 110 lõike 
3 kohaseid Ühtekuuluvusfondi kohta 
kehtivaid maksimaalseid 
rahastamismäärasid järgmiste meetmete 
suhtes:

(q) uuringutoetused; a) uuringutoetused;
(r) tööde jaoks ettenähtud toetused: b) tööde jaoks ettenähtud toetused:

i) raudtee ja siseveeteed; i) raudtee ja siseveeteed;
ii) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed;

ii) piiriüleste maanteelõikude toetamise 
meetmed;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennuväljadega, sadamate ja mitmeliigilise 
transpordi platvormide väljaarendamine;

iii) siseveeteeühendused sadamate ja 
lennujaamadega, sadamate ja 
mitmeliigilise transpordi platvormide 
väljaarendamine;

(s) liikluskorraldussüsteemide ja -teenuste 
jaoks ettenähtud toetused:

c) liikluskorraldussüsteemide ja -teenuste 
jaoks ettenähtud toetused:

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS);

i) Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem 
(ERTMS), jõeteabeteenused (RIS) ning 
laevaliikluse seire- ja teabesüsteem 
(VTMIS);

ii) liikluskorraldussüsteemid. ii) liikluskorraldussüsteemid;

iii) meremagistraalid.
Selleks et toetada Ühtekuuluvusfondist 
abi saamise tingimustele vastavaid 
liikmesriike, millel võib olla tekkinud 
probleeme piisava valmiduse, kvaliteedi ja 
ELi lisandväärtusega projektide 
väljatöötamisel, korraldab komisjon 
vähemalt kord aastas täiendavaid 
projektikonkursse. Ümberpaigutatud 
vahendite võimalikult suure 
vastuvõtuvõime tagamiseks kõigis 
Ühtekuuluvusfondist abi saamise 
tingimustele vastavates liikmesriikides 
pööratakse eritähelepanu Euroopa 
Ühendamise Rahastu kohastele 
programmi tugimeetmetele, mille eesmärk 
on tugevdada käesoleva määruse I lisas 
loetletud projektide väljatöötamise ja 
rakendamisega seotud haldusasutuste ja 
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avalike teenistuste institutsioonilist 
suutlikkust ja tõhusust.
3 a. Ühtekuuluvusfondist 
ümberpaigutatud [XXX] euro suurust 
summat ei arvata ühtekuuluvusriikidele 
kehtestatud ülemmäära 2,5% SKPst 
hulka.
3 b. Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mida 
kasutatakse transpordisektori projektide 
rahastamiseks Ühtekuuluvusfondist abi 
saamise tingimustele vastavates 
liikmesriikides, ei arvata 
ühtekuuluvuspoliitika piirmäärade 
süsteemi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
1. Finantsraskustes liikmesriigid, kelle 
suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 
XXX/XXXX (ühissätete määrus) artikli 22 
ja artikli 100 lõike 3 sätteid, võivad lisaks 
Euroopa Ühendamise Rahastu määruse1

kohasele suuremale 
kaasrahastamismäärale (kuni 10%) 
kasutada taotluse korral ka:
i) ressursse, mis tekivad taristuprojektide 
Euroopa Ühendamise Rahastu raames 
sissenõutud rahavoogudest;
ii) ressursse, mis tekivad nende 
taristuprojektide riiklike 
rahastamispakettide korrigeeritud ja/või 
sissenõutud rahavoogudest;
iii) vastavaid summasid peaks komisjon 
konkurentsivõime ja majanduskasvu 
programmi raames keskselt haldama. See 
julgustab investeerimist nii riiklikesse kui 
ka riikidevahelistesse taristuprojektidesse 
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ning aitab seega kaasa Euroopa 
lisandväärtuse tekkimisele.
_________________
1 Samas, 3, artikli 11 lõige 3.

Selgitus

Finantsraskustes liikmesriigid on taristust eriti sõltuvad, kuna see suurendab tööhõivet ja 
stimuleerib majanduskasvu. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on oluliselt viibinud.

c) pärast projekti edenemise hindamist, 
eelkõige juhul, kui meetme rakendamine 
on abisaajate otsesel vastutusel oluliselt 
viibinud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat 
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud ettenähtud ajavahemiku
jooksul.

4. Enne lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud otsuste 
tegemist uurib komisjon käsitletavat
juhtumit ja teavitab asjaomaseid abisaajaid, 
nii et nad saaksid esitada oma 
tähelepanekud vähemalt kolme kuu
jooksul.

Selgitus

Kolme kuu pikkune tähtaeg peaks andma riiklikele ja kohalikele asutustele piisavalt aega 
konkreetse projekti sügavuti analüüsimiseks ja selle kohta põhjalike tähelepanekute 
esitamiseks enne, kui Euroopa Komisjon meetmeid võtab.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Finantsinstrumendid on suunatud 
liidu ühe või mitme konkreetse poliitilise 
eesmärgi täitmisele, toimivad 
mittediskrimineerival viisil, neil peab 
olema selge lõpukuupäev, need peavad 
vastama usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtetele ja täiendama traditsioonilisi 
vahendeid, näiteks toetusi.

Selgitus

Finantsinstrumentide kasutamine peaks olema põhjalikult reguleeritud ning tuleks anda 
piisavad garantiid, et vähendada riski avalikele vahenditele ja suurendada võimendavat 
mõju. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teostavad transpordi- ja
energiasektori projektide puhul meetmete 
tehnilist jälgimist ja finantskontrolli tihedas 
koostöös komisjoniga ning tõendavad 
projektide või nende osadega seoses 
kaasnenud kulude õigsust ning nõuetele 
vastavust. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Liikmesriigid teostavad transpordi-, 
energia- ja telekommunikatsioonisektori
projektide puhul meetmete tehnilist 
jälgimist ja finantskontrolli tihedas 
koostöös komisjoniga ning tõendavad 
projektide või nende osadega seoses 
kaasnenud kulude õigsust ning nõuetele 
vastavust. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Telekommunikatsioonivaldkonnas teevad 
riikide reguleerivad asutused kõik selleks, 
et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Telekommunikatsioonivaldkonnas teevad 
riikide reguleerivad asutused samuti kõik 
selleks, et tagada vajalik õiguskindlus ja 
investeerimistingimused, mis hõlbustaksid 
liidult käesoleva määruse alusel rahalist abi 
saavate projektide rakendamist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve 
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning vajaduse korral 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

1. Komisjon astub vajalikke samme, 
tagamaks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve –
tagades, et kulud ei oleks eri 
liikmesriikides sama tüüpi taristu puhul 
ebaproportsionaalsed, võttes 
nõuetekohaselt arvesse kohalikke hindu –
pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning vajaduse korral 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

Selgitus

Võimalikult suures ulatuses tuleb tagada, et ELi rahaga rahastatavate taristuprojektide kulud 
oleksid eri liikmesriikides ühtsed, võttes aluseks kohalikud tööjõu- ja materjalikulud.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab rahastu 1. Komisjoni abistavad rahastu 
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koordineerimiskomitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
182/2011 tähenduses.

koordineerimiskomitee ning vahendi kõigi 
kolme sektori – transpordi-, energia- ja 
telekommunikatsioonitaristu – tarvis 
loodud komiteed. Kõnealused komiteed on
komiteed määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komitee tagab artiklis 17 osutatud 
tööprogrammide horisontaalse ülevaate, et 
tagada kooskõla sektorite vahel ning nende 
omavahelise koostoime väljaselgitamine ja 
ellurakendamine.

3. Koordineerimiskomitee tagab artiklis 17 
osutatud tööprogrammide horisontaalse 
ülevaate, et tagada kooskõla sektorite vahel 
ning nende omavahelise koostoime 
väljaselgitamine ja ellurakendamine.
Vastavate sektorite komiteed aitavad 
komisjonil teostada järelevalvet vastavate 
suuniste rakendamise üle ning osalevad 
nende läbivaatamises.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast vastu artiklis 20 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Artiklis 20 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile kolmeks 
aastaks alates ...*. Komisjon koostab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne kolmeaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
_________________
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* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid ei tohiks vähendada seadusandjate volitusi ning seetõttu tuleks lisada 
sätted, mis võimaldavad korrapärast järelevalvet komisjoni täitevvolituste üle. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe
kuu võrra pikendada.

5. Artikli 20 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kolme kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
komisjonile teatanud, et ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab hiljemalt 2018. aasta
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 

1. Komisjon koostab hiljemalt 2017. aasta
keskpaigaks hindamisaruande, milles 
käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide 
saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), 
vahendite kasutamise tõhusust ja ELi 
lisandväärtust, pidades silmas meetmete 
uuendamise, muutmise või peatamise kohta 
otsuse tegemist. Hindamisel käsitletakse ka 
lihtsustamise võimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete osatähtsust 
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aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel. Komisjon võtab arvesse 
varasemate meetmete pikaajalise mõju 
hindamise tulemusi.

aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuga seotud liidu prioriteetide 
rakendamisel, sealhulgas mõju 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.
Komisjon võtab arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – jagu a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Varssavi – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berliin – Hannover –
Osnabrück – Rheine –
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Siseveed: Teostatavusuuring ühenduse 
loomiseks Mittellandkanali ja 
Twentekanali vahel

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – I osa – jagu a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Varssavi – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berliin – Hannover –
Osnabrück – Münsteri/Osnabrücki 
lennujaam (FMO) – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Raudtee, lennujaam: Raudtee 
ühendamine Münsteri/Osnabrücki 
lennujaamaga
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – I osa – jagu a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Varssavi – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berliin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Raudtee: Mitme lõigu uuendamine 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; eeskätt Minden/Seelze –
Hannover ja Twente ümbersõit)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – I osa – jagu a – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valgevene piir – Warzsawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Valgevene piir – Varssavi – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berliin – Hannover –
Lääne-Saksamaa kanalid, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud: 
Lääne-Saksamaa kanalid, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg 
– Berliin
Transpordiliik: Siseveed
Kirjeldus/ajakava: Uuendamine (nt 
sildade tõstmine, võimaldamaks kolme 
ülestikuse konteineri vedu), sh ühendused 
muude transpordiliikidega
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