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Muudatusettepanek 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri piirkondade arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
eriti maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Aluslepingu 
artiklis 175 on nõutud, et liit toetaks nende 
eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri piirkondade arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades, eriti 
maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, nagu hõredalt 
asustatud põhjapoolsemates piirkondades 
ja saartel, piiriäärsetes ja 
mägipiirkondades. Lisaks tuleb abi 
tõhususe maksimeerimiseks vajaduse 
korral arvesse võtta mahajäänud 
linnapiirkondi ja kaugeid piirilinnu.
Aluslepingu artiklis 175 on nõutud, et liit 
toetaks nende eesmärkide saavutamist 
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja 
Tagatisfondi arendusrahastu, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Investeerimispanga ja 
teiste olemasolevate rahastamisvahendite 
kaudu võetavate meetmetega.

Or. es

Selgitus

Arvestada tuleb nii artiklis 174 nimetatud piirkondi kui ka mahajäänud linnapiirkondi, 
taandarenenud maapiirkondi ja kaugeid piirilinnu.

Muudatusettepanek 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
eriti maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Aluslepingu 
artiklis 175 on nõutud, et liit toetaks nende 
eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
erilist tähelepanu tuleb pöörata
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, näiteks väga 
väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimatele piirkondadele, 
saartele, piiriülestele ja mäestikualadele.
Aluslepingu artiklis 175 on nõutud, et liit 
toetaks nende eesmärkide saavutamist 
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja 
Tagatisfondi arendusrahastu, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Investeerimispanga ja 
teiste olemasolevate rahastamisvahendite 
kaudu võetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri regioonide arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades. Asjaomaste 
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eriti maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Aluslepingu 
artiklis 175 on nõutud, et liit toetaks nende 
eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

regioonide puhul pööratakse erilist 
tähelepanu maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud 
piirkondadele ja regioonidele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused, näiteks väga väikese
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele 
piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele. Aluslepingu artiklis 175 
on nõutud, et liit toetaks nende eesmärkide 
saavutamist Euroopa Põllumajanduse 
Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit 
eri piirkondade arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
eriti maapiirkondades, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondades ja 
regioonides, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused. Aluslepingu 
artiklis 175 on nõutud, et liit toetaks nende 
eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 

(1) Aluslepingu artiklis 174 on sätestatud, 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamiseks taotleb liit
eri piirkondade arengutaseme ühtlustamist 
ning mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades. Nimetatud 
piirkondadest tuleb erilist tähelepanu 
pöörata maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ning 
piirkondadele, nagu näiteks saared, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused. Aluslepingu artiklis 175 on 
nõutud, et liit toetaks nende eesmärkide 
saavutamist Euroopa Põllumajanduse 
Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
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rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Investeerimispanga ja teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldused, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, näevad ette, et 
liit ja liikmesriigid peaksid viima ellu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut ja vähendades 
piirkondade ebavõrdsust.

(2) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldused, millega võeti vastu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, näevad ette, et 
liit ja liikmesriigid peaksid viima ellu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut ja vähendades 
piirkondade ebavõrdsust.
Ühtekuuluvuspoliitikal on kandev osa 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisel ning terviklik autonoomne 
ühtekuuluvuspoliitika on antud strateegia 
eduka rakendamise eeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Struktuurifondide ülesehitus ja 
rakendamine peab peegeldama Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” esmaeesmärke ja põhimõtteid, 
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eelkõige põhimõtet „kõigepealt mõtle 
väikestele”;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et ühtekuuluvusabi 
liigitamisel ning piirkondade ja 
liikmesriikide vahel jagamise aluseks 
võetavad andmed ei pruugi erakorralises 
kriisiolukorras, nagu on Euroopat 
tabanud alates 2008. aastast, tõetruult 
kajastada majanduslikke ja sotsiaalseid 
tagajärgi piirkondadele, peab vajalikuks 
see abi läbi vaadata või ümber suunata, et 
kohandada seda piirkondade tegelikule 
lähenemistasemele, hiljemalt kahe aasta 
jooksul pärast perioodi algust.

Or. es

Muudatusettepanek 177
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada erimeetmed ja täiendav 
rahastus, et tasakaalustada aluslepingu 
artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda.

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada erimeetmed ja täiendav 
rahastus, et tasakaalustada aluslepingu 
artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda, mida tingivad 
eelkõige nende kaugus, isoleeritus, väike 
pindala, rasked looduslikud olud, 
majanduslik sõltuvus mõnest tootest, ja 
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mille püsivus ja koosmõju piiravad nende 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Or. pt

Selgitus

Lisatud teave, mis on kirjas aluslepingu artiklis 349 ja selle eripära tõttu on oluline, et see 
oleks ära märgitud ka ühises strateegilises raamistikus.

Muudatusettepanek 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada erimeetmed ja täiendav 
rahastus, et tasakaalustada aluslepingu 
artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda.

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
kehtestada erimeetmed ja täiendav piisav
rahastus, et arvestada struktuurset 
sotsiaalset ja majanduslikku olukorda ja
tasakaalustada aluslepingu artiklis 349 
osutatud teguritest tulenevat ebasoodsamat 
olukorda.

Or. es

Selgitus

Ääremaisusele on, nagu tunnistatakse artiklis 349, iseloomulik rida alalisi tegureid, mille 
püsivus ja koosmõju raskendavad ja kahjustavad tõsiselt nende piirkondade arengut. Neisse 
piirkondadesse on vaja suhtuda vähemalt samamoodi nagu perioodil 2007–2013.

Muudatusettepanek 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks (5) Äärepoolseimatele piirkondadele tuleks 
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kehtestada erimeetmed ja täiendav 
rahastus, et tasakaalustada aluslepingu 
artiklis 349 osutatud teguritest tulenevat 
ebasoodsamat olukorda.

kehtestada kohandatud erimeetmed ning
täiendav rahastus, et tasakaalustada 
aluslepingu artiklis 349 osutatud teguritest 
tulenevat ebasoodsamat olukorda.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Piirkondadele, kellel on erilisi 
raskusi oma geograafilisi asukoha tõttu, 
nagu näiteks mägipiirkonnad, tuleks 
eraldada erimeetmeid ning piisavalt 
rahalisi vahendeid, et tasakaalustada 
ebasoodsat olukorda, mis tuleneb nende 
geograafilisest asukohast;

Or. de

Selgitus

Mägipiirkonnad on looduslikust olukorrast tingituna erilistes raskustes. Nad peavad tegelema 
mitmesugustega probleemidega, nagu näiteks väljaränne ja majanduslikult ebasoodne 
olukord. Seega on siin erakordselt vajalik struktuurifondidest rahastamise integreeritud 
lähenemisviis.

Muudatusettepanek 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Aluslepingu artikli 317 raames ja ühise 
juhtimise kontekstis tuleks täpsustada 
tingimusi, mis peavad olema täidetud, et 
komisjon saaks täita oma kohustusi 

(8) Aluslepingu artikli 317 raames ja ühise 
juhtimise kontekstis tuleks täpsustada 
tingimusi, mis peavad olema täidetud, et 
komisjon saaks täita oma kohustusi 
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Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel, ning 
selgitada liikmesriikide koostöökohustusi.
Need tingimused võimaldavad komisjonil 
veenduda, et liikmesriigid kasutavad ÜSRi 
fonde õiguspäraselt ja nõuetekohaselt ning 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, nagu see on määratletud 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruses 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 
„finantsmäärus”). Liikmesriigid ja selleks 
otstarbeks nimetatud asutused peaksid 
vastutama programmide rakendamise eest 
sobival territoriaalsel tasandil kooskõlas 
vastava liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga. Samuti 
tagavad need sätted, et tähelepanu 
pööratakse vajadusele tagada liidu 
sekkumiste vastastikune täiendavus ja 
järjepidevus halduskorralduste 
proportsionaalsus ning ÜSRi fondide 
toetusesaajate halduskoormuse 
vähenemine.

Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel, ning 
selgitada liikmesriikide, aga ka valitud 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste
koostöökohustusi. Need tingimused 
võimaldavad komisjonil veenduda, et 
liikmesriigid ja valitud piirkondlikud või 
kohalikud omavalitsused kasutavad ÜSRi 
fonde õiguspäraselt ja nõuetekohaselt ning 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega, nagu see on määratletud 
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruses 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi 
„finantsmäärus”). Liikmesriigid ja selleks 
otstarbeks nimetatud asutused peaksid 
vastutama programmide rakendamise eest 
sobival territoriaalsel tasandil kooskõlas 
vastava liikmesriigi ja valitud piirkondlike 
või kohalike omavalitsuste 
institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga. Samuti tagavad need 
sätted, et tähelepanu pööratakse vajadusele 
tagada liidu sekkumiste vastastikune 
täiendavus ja järjepidevus 
halduskorralduste proportsionaalsus ning 
ÜSRi fondide toetusesaajate 
halduskoormuse vähenemine.

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
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esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide, soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega ning sotsiaalset 
kaasatust edendavate valitsusväliste 
organisatsioonidega ja kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkondades 
tegutsevate organisatsioonidega. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata rühmadele, 
mida programmid võivad puudutada ning 
mille liikmetel on raskusi nende 
mõjutamisega. Koostöö partneritega peaks 
järgima häid tavasid. Iga liikmesriik tagab 
piisavas ulatuses tehnilist abi, et 
hõlbustada nende kaasatust ja osalemist 
programmitöö kõikides etappides. Sellise 
partnerluse eesmärk on järgida 
mitmetasandilise juhtimise põhimõtet, 
tagada kavandatavate sekkumiste heakskiit 
sidusrühmade hulgas ja lähtuda vastavate 
osaliste kogemustest ja erialateadmistest.
Seepärast peaksid partnerid esindama eri 
territoriaalseid tasandeid vastavalt 
liikmesriikide institutsioonilisele 
struktuurile. Partnerid peaksid valima ja 
määrama liikmed, kes esindavad neid 
järelevalvekomitees. Komisjonil peaks 
olema volitus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse 
käitumisjuhis, tagamaks, et partnerid 
osaleksid järjepidevalt partnerluslepingute 
ja programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku,
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse, sõlmides pädevate 
piirkondlike, kohalike ja linnade
asutustega partnerluslepingud.
Liikmesriigid teevad kooskõlas oma 
institutsionaalse, õigusliku ja 
rahandusliku raamistikuga koostööd ka
majandus- ja sotsiaalpartnerite, muude 
asutustega ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. de

Selgitus

Linnade tähtsuse põhjal tulemusliku ühtekuuluvuspoliitika jaoks tuleks seoses 
partnerluslepingutega selgituseks lisaks piirkondlikele ja kohalikele asutustele otseselt 
mainida ka linnade asutusi.

Muudatusettepanek 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest.

Or. es

Selgitus

Käitumisjuhise kehtestamine õõnestab mitmetasandilise valitsemise põhimõtet. Oleme 
seisukohal, et iga liikmesriik peab ise otsustama, kuidas sidusrühmi kaasata, vastavalt oma 
poliitilisele, sotsiaalsele ja majanduslikule struktuurile. Pealegi on ühtekuuluvuspoliitikas 
juba olemas piisavad suunised ja orientiirid.

Muudatusettepanek 185
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
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partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

põhiseaduslike, õiguslike ja rahaliste 
tingimuste raames partnerluse pädeva 
piirkondliku, kohaliku, linna- ja muude 
avaliku võimu esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, kirikute, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamises.

Or. de

Muudatusettepanek 186
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega, toetudes oma 
riiklikule reformiprogrammile. Sellise 
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juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis,
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

partnerluse eesmärk on järgida 
mitmetasandilise juhtimise põhimõtet, 
tagada kavandatavate sekkumiste heakskiit 
sidusrühmade hulgas ja lähtuda vastavate 
osaliste kogemustest ja erialateadmistest.
Liikmesriigid peaksid tagama, et partnerid 
osaleksid järjepidevalt partnerluslepingute 
ja programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse, sõlmides pädevate 
piirkondlike ja kohalike asutuste ning 
majandus- ja sotsiaalpartneritega 
partnerluslepingud. Samuti peavad 
liikmesriigid kooskõlas institutsionaalse, 
õigus- ja finantsraamistikuga korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
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tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 188
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
viivitamatult partnerluse pädeva 
piirkondliku, kohaliku, linna- ja muude 
avaliku võimu esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, 
kohaliku, linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik koos asjakohaste 
valitud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsustega korraldama partnerluse 
muude avaliku võimu esindajatega, 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning 
kodanikuühiskonda esindavate asutustega, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse, sõlmides pädevate 
piirkondlike ja kohalike asutustega 
partnerluslepingud. Liikmesriigid peaksid 
kooskõlas oma institutsionaalse, õigus- ja 
finantsraamistikuga tegema koostööd ka 
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keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

majandus- ja sotsiaalpartnerite, muude 
avalike asutustega ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 191
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama 
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu 
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide, naiste 
organisatsioonide ning võrdõiguslikkuse 
edendamise ja diskrimineerimise vastu 
võitlemise eest vastutavate organitega.
Sellise partnerluse eesmärk on järgida 
mitmetasandilise juhtimise põhimõtet, 
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sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

tagada kavandatavate sekkumiste heakskiit 
sidusrühmade hulgas ja lähtuda vastavate 
osaliste kogemustest ja erialateadmistest.
Komisjonil peaks olema volitus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
käitumisjuhis, tagamaks, et partnerid 
osaleksid järjepidevalt partnerluslepingute 
ja programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks peaks liikmesriik korraldama
partnerluse pädeva piirkondliku, kohaliku, 
linna- ja muude avaliku võimu
esindajatega, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ning kodanikuühiskonda 
esindavate asutustega, sealhulgas 
keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

(9) Partnerluslepingu ja iga programmi 
jaoks korraldab liikmesriik partnerluse, 
sõlmides pädevate piirkondlike ja 
kohalike asutustega ning nende volitatud 
esindajatega partnerluslepingud.
Liikmesriigid peaksid kooskõlas oma 
institutsionaalse, õigus- ja 
finantsraamistikuga tegema koostööd ka 
majandus- ja sotsiaalpartnerite, muude 
avalike asutustega ning 
kodanikuühiskonda esindavate asutustega, 
sealhulgas keskkonnaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ning 
võrdõiguslikkuse edendamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavate organitega. Sellise partnerluse 
eesmärk on järgida mitmetasandilise 
juhtimise põhimõtet, tagada kavandatavate 
sekkumiste heakskiit sidusrühmade hulgas 
ja lähtuda vastavate osaliste kogemustest ja 
erialateadmistest. Komisjonil peaks olema 
volitus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse käitumisjuhis, 
tagamaks, et partnerid osaleksid 
järjepidevalt partnerluslepingute ja 
programmide ettevalmistamisel, 
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rakendamisel, järelevalves ja hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ÜSRi fondide tegevus ja nendest 
toetatavad toimingud peaksid olema 
kooskõlas liidu ja toimingu rakendamisega 
otseselt või kaudselt seotud liikmesriikide 
õigusaktidega.

(10) ÜSRi fondide tegevus ja nendest 
toetatavad toimingud peaksid olema 
kooskõlas liidu ja toimingu rakendamisega 
otseselt või kaudselt seotud liikmesriikide 
õigusaktidega. Peale selle tuleks seoses 
kehtiva ELi õiguse, iseäranis ELi 
toetuseeskirjade muutmisega tagada 
kooskõla ELi ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste eesmärkide ja sihtidega.

Or. de

Selgitus

ELi toetuseeskirjade eelseisva läbivaatamisega seoses perioodiks 2014–2020, mis moodustab 
õigusliku aluse suurele osale ELi regionaalpoliitika tegevustest ja toimingutest, tuleb tagada 
kooskõla ELi toetuspoliitika ja ELi ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste eesmärkide vahel.
Euroopa ja liikmesriikide õiguslike raamtingimuste muutmine ei tohi olla vastuolus ELi 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja kavadega perioodiks 2014–2020.

Muudatusettepanek 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
püüab liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
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etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
ning võidelda diskrimineerimisega soo, 
rassi või rahvuse, religiooni või usu, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel.

etapis kõrvaldada ebavõrdsust, edendada 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust, 
rakendades kahesugust lähenemisviisi, 
milleks on sooliste aspektide 
süstemaatiline arvessevõtmine 
programmitöö igas etapis ning täiendavad 
eriomased meetmed. Soolise 
võrdõiguslikkuse horisontaalse põhimõtte 
lisamiseks kõikide programmide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel tuleks 
kasutada soolist võrdõiguslikkust arvesse 
võtva eelarveplaneerimise hindamise 
meetodeid.

Or. en

Muudatusettepanek 195
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ÜSRi fondide kasutamise igas 
etapis püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassi või rahvuse, 
religiooni või usu, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.

(11) Püüdes suurendada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
peaks liit ühissätete määruse alla 
kuuluvate fondide väljatöötamise ja
kasutamise igas etapis püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsust, edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, tagama tegeliku ja 
tõhusa soolise võrdõiguslikkuse ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi või 
rahvuse, religiooni või usu, puude, vanuse 
või seksuaalse sättumuse alusel.

Or. es

Selgitus

Ühissätete määruse alla kuuluvate fondide väljatöötamise ja rakendamise igas etapis tuleb 
ette näha meetmed, et tagada mitte ainult meeste ja naiste võrdsed võimalused, vaid ka 
diskrimineerimise vastu võitlemine.
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Muudatusettepanek 196
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Asjaomaste projektide 
rakendamisel on tähtis, et projektide 
täpsustamisel võetaks arvesse 
juurdepääsu tagamist puuetega isikute 
jaoks, nagu on sätestatud kõnealuse 
konventsiooni artiklis 9.

Or. en

Selgitus

Pärast seda, kui Euroopa Liit on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni, peaksid ELi rahalist toetust saavad projektid tagama senisest veelgi paremini 
juurdepääsu puuetega inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Püüdes suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
piirkondlikku ühtekuuluvust, peaks liit 
ÜSRi fondide kasutamise igas etapis 
püüdma kõrvaldada ebavõrdsust, 
edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, võttes arvesse ELi 
soolise võrdõiguslikkuse strateegiat1, 
soolise võrdõiguslikkuse pakti2 ning 
rakendusakte ja teisi ELi, liikmesriikide ja 
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piirkondliku tasandi poliitikaid, millega 
rakendatakse aluslepingu artiklit 8, ning 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassi 
või rahvuse, religiooni või usu, vanuse või 
seksuaalse sättumuse ja puude alusel, 
võttes iseäranis arvesse ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni, mis 
jõustus 3. mail 2008. aastal ning ELi 
poliitikat ÜRO konventsiooni 
rakendamiseks.
_________
1COM(2010)0491 final)
2 Nõukogu 2011. aasta 7. märtsil vastu 
võetud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
pakt (2011–2020).

Or. en

Muudatusettepanek 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liit ja enamik liikmesriike 
on ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni osalised ja ülejäänud 
liikmesriikides on selle ratifitseerimise 
protsess pooleli. Asjaomaste projektide 
rakendamise puhul on oluline, et 
kõnealusest konventsioonist tulenevaid 
kohustusi, mis puudutavad muuhulgas 
haridust, tööhõivet ja juurdepääsu, 
võetakse arvesse kõigi projektide puhul, 
mida toetatakse ÜSRi fondidest.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. de

Muudatusettepanek 200
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. de
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Muudatusettepanek 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab, ja 
vähendama edaspidiseid väliskulusid.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
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eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20% liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma 
kvantitatiivset teavet kliimamuutuse 
eesmärgi raames antavate toetuste kohta, 
lähtudes kaugeleulatuvast eesmärgist 
pühendada selleks otstarbeks vähemalt 
20% liidu eelarvest, ja nende toetuste 
hinnatud mõju kohta heitkogustele,
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu (12) ÜSRi fondide eesmärke tuleks ellu 
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viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse 
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

viia säästva arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna 
säilitamise, keskkonnakaitse ja keskkonna 
kvaliteedi parandamise, eriti bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide 
eesmärke, nagu on sätestatud aluslepingu 
artiklites 11 ja 19, võttes arvesse ka
põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes kaugeleulatuvast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20% liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Or. fr

Muudatusettepanek 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele. Iga 
ÜSRi fondi täpne reguleerimisala tuleks 
sätestada fondi erimääruses ja see võib 
piirduda üksnes mõne käesolevas 
määruses piiritletud temaatilise 
eesmärgiga.

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskenduma temaatilistele eesmärkidele.
Iga ÜSRi fondi täpne reguleerimisala 
sätestatakse fondi erimääruses.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Tamás Deutsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele. Iga 
ÜSRi fondi täpne reguleerimisala 
sätestatakse fondi erimääruses ja see võib 
piirduda üksnes mõne käesolevas määruses 
piiritletud temaatilise eesmärgiga.

(13) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu sihtide ja eesmärkide 
saavutamiseks peaksid ÜSRi fondid 
keskendama oma abi piiratud arvule 
ühistele temaatilistele eesmärkidele, mis 
oleksid piisavalt paindlikud, et neid saaks 
kohandada piirkondade erivajadustele ja 
et need pakuksid antud vajadustele 
sobivaid lahendusi. Iga ÜSRi fondi täpne 
reguleerimisala sätestatakse fondi 
erimääruses ja see võib piirduda üksnes 
mõne käesolevas määruses piiritletud 
temaatilise eesmärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku,
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide 
saavutamiseks peaks ühine strateegiline 
raamistik investeerimisprioriteete 
kooskõlastama ja tasakaalustama, 
juhindudes käesolevas määruses 
sätestatud ühissätete määrusega kaetud 
fondide temaatilistest eesmärkidest. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on
näidata kätte selgem strateegiline suund 
programmide koostamiseks liikmesriikide 
ja piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ühissätete määruse alla 
kuuluvate fondide vahel ning samuti teiste 
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asjakohaste liidu poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel. Ühine 
strateegiline raamistik peaks olema 
sätestatud käesoleva määruse lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja 
piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Ühine strateegiline raamistik 
sisaldab mittetäielikku loetelu 
soovitatavatest meetmetest, mida toetavad 
kõik ÜSRi fondid rahastamisperioodil 
2014–2020. See aitab liikmesriikidel 
saavutada liidu eesmärke, kindlustada 
ÜSRi fondide toetusega programmitöö 
sidusus ja terviklikkus liikmesriikide ja 
liidu majandus- ja tööhõivepoliitikaga, 
tunnistades seejuures piirkondade 
erinevaid vajadusi ning tagades nende 
arenguks vajaliku paindlikkuse. Ühine 
strateegiline raamistik peaks hõlbustama 
liidu sekkumiste valdkondlikku ja 
territoriaalset koordineerimist ÜSRi 
fondide vahel, sealhulgas mitmest fondist 
rahastamise ja integreeritud territoriaalse 
rahastamise ning samuti teiste asjakohaste 
liidu poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Selleks, et saavutada aluslepingu 
artiklis 174 määratletud eesmärke, peaks 
komisjon tegema ettepaneku lisada 
käesolevasse määrusesse ühise 
strateegilise raamistiku, mis kannab liidu 
eesmärgid üle, et koordineerida 
investeeringute prioriteete ja 
tasakaalustada neid fondi konkreetsete 
temaatiliste eesmärkidega määruse 
raames, millega kehtestatakse üldised 
sätted käesolevas määruses. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on
näidata kätte strateegiline suund 
programmide koostamiseks liikmesriikide 
ja piirkondade tasandil. Ühine strateegiline 
raamistik peaks hõlbustama liidu 
sekkumiste valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 

(14) Komisjon peaks vastu võtma ühise 
strateegilise raamistiku, mis kannab liidu 
eesmärgid üle ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, et näidata kätte selgem 
strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
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poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 211
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud aktiga 
vastu võtma ühise strateegilise raamistiku, 
mis kannab liidu eesmärgid üle ÜSRi 
fondide põhimeetmeteks, et näidata kätte 
selgem strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

(14) Käesoleva määruse lisas esitatud
ühine strateegiline raamistik kannab liidu 
eesmärgid üle ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, et näidata kätte selgem 
strateegiline suund programmide 
koostamiseks liikmesriikide ja piirkondade 
tasandil. Ühine strateegiline raamistik 
peaks hõlbustama liidu sekkumiste 
valdkondlikku ja territoriaalset 
koordineerimist ÜSRi fondide vahel ning 
samuti teiste asjakohaste liidu 
poliitikavaldkondade ja 
rahastamisvahendite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Seetõttu peaksid ühises strateegilises 
raamistikus olema kindlaks määratud 
põhilised toetatavad valdkonnad, 
territoriaalsed tulipunktid, millega tuleb 
tegelda, poliitika eesmärgid, 
koostöötegevuse prioriteedid, 

välja jäetud
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kooskõlastusmeetodid ning meetodid, 
mille abil tagatakse sidusus ja 
järjepidevus liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Seetõttu peaksid ühises strateegilises 
raamistikus olema kindlaks määratud 
põhilised toetatavad valdkonnad, 
territoriaalsed tulipunktid, millega tuleb 
tegelda, poliitika eesmärgid, 
koostöötegevuse prioriteedid, 
kooskõlastusmeetodid ning meetodid, mille 
abil tagatakse sidusus ja järjepidevus 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitikaga.

(15) Seetõttu peaksid ühises strateegilises 
raamistikus olema kindlaks määratud 
põhilised toetatavad valdkonnad, 
territoriaalsed tulipunktid, millega tuleb 
tegeleda, poliitika eesmärgid, 
koostöötegevuse prioriteedid, 
kooskõlastusmeetodid ning meetodid, mille 
abil tagatakse sidusus ja järjepidevus 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitikaga 
ning makropiirkondlike ja mere 
vesikonna strateegiatega kohtades, kus 
liikmesriigid ja piirkonnad sellistes 
strateegiates osalevad.

Or. en

Selgitus

Fondide töö peab toimuma tihedas kooskõlas makropiirkondlike ja mere vesikonna 
strateegiatega, et tagada piisavate rahaliste vahendite eraldamine fondidest antud 
strateegiate jaoks.

Muudatusettepanek 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Ühise strateegilise raamistiku põhjal 
peab iga liikmesriik valmistama koostöös 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös 
piirkondlike ja kohalike omavalitsustega 
oma partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu aluslepingu 
artiklis 174 sätestatud eesmärgid ning 
võimaldavad luua õiglast ja 
tasakaalustatud turumajandust Euroopa 
Liidus ÜSRi fondide programmitöö kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama asjaomasel 
piirkondlikul tasandil vastavalt 
asjaomasele institutsioonilisele, 
õiguslikule ja rahalisele raamistikule
koostöös oma partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 217
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu lähtuvalt oma riiklikust 
reformiprogrammist. Partnerlusleping 
peaks asetama ühises strateegilises 
raamistikus sätestatud elemendid 
siseriiklikusse konteksti ja kehtestama 
vankumatu kohustuse saavutada liidu 
eesmärgid ÜSRi fondide programmitöö 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partneritega, nagu on sätestatud artiklis 5, 
ja komisjoniga ette partnerluslepingu.
Partnerlusleping peaks asetama ühises 
strateegilises raamistikus sätestatud 
elemendid siseriiklikusse konteksti ja 
kehtestama vankumatu kohustuse 
saavutada liidu eesmärgid ÜSRi fondide 
programmitöö kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni vastu võetud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal peab iga 
liikmesriik valmistama koostöös oma 
partnerite ja komisjoniga ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
asetama ühises strateegilises raamistikus 
sätestatud elemendid siseriiklikusse 
konteksti ja kehtestama vankumatu 
kohustuse saavutada liidu eesmärgid ÜSRi 
fondide programmitöö kaudu.

(16) Iga liikmesriik peab koostöös oma
käesoleva määruse artiklis 5 viidatud 
partnerite ja komisjoniga valmistama ette 
partnerluslepingu. Partnerlusleping peaks 
sisaldama valitud ühises strateegilises 
raamistikus sätestatud elemente, asetama 
nad siseriiklikusse konteksti ja kehtestama 
vankumatu kohustuse saavutada liidu 
eesmärgid ÜSRi fondide programmitöö 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused.
Eeltingimust tuleks kohaldada üksnes 
juhul, kui sel on otsene side ÜSRi fondide
tõhusa rakendamisega ja mõju sellele, 
ning kohaldamisala ei tohiks väljuda 
asjakohases liidu poliitikavaldkonnas 
kohaldatava õigusraamistiku piirest.
Komisjon peaks hindama liikmesriikide 
esitatavat teavet eeltingimuste täitmise 
kohta partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, millel on suur 
sisuline seos ja otsene mõju ÜSRi fondide 
tõhusale rakendamisele, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
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hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

Or. de

Muudatusettepanek 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Neid 
eeltingimusi rakendatakse üksnes juhul, 
kui need on otseselt seotud fondide 
kasutamisega. Euroopa komisjon hindab 
liikmesriikidelt saadud teavet 
eeltingimuste täitmise kohta 
partnerlepingu ja programmide hindamise 
raames. Juhtudel, kui eeltingimusi ei ole 
täidetud, peaks komisjonil olema volitus 
peatada programmile tehtavad maksed.

Or. fr

Muudatusettepanek 223
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks 
oleksid olemas vajalikud raamtingimused.
Seda, kas need eeltingimused on täidetud, 
peaks hindama komisjon 
partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames. Juhtudel, kui 
eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike, piirkondlike ja 
kohalike arenguvajadustega. Komisjon 
jälgib partnerluslepingute ja programmide 
hindamise raames, et eeltingimused on 
täidetud, eesmärgiga tagada liidu abi 
tõhusalt kasutamiseks vajalikud 
raamtingimused.

Or. es

Selgitus

Tuleb arvesse võtta nii riiklikke ja piirkondlikke kui ka kohalikke vajadusi ja eripärasid.
Fondide vahendite efektiivseks rakendamiseks on vaja jälgida, et iga fondi suhtes kehtestatud 
eeltingimused on täidetud, aga mingil juhul ei või makseid programmile peatada.

Muudatusettepanek 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks vajalikud 
eeltingimused, millel oleks seos ja otsene 
mõju liidu toetuse tulemuslikuks ja 
tõhusaks kasutamiseks. Seda, kas need 
eeltingimused on täidetud, peaks hindama 
komisjon partnerluslepingute ja 
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kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

programmide hindamise raames. Ühe 
olulise eeltingimuse täitmata jätmine võib 
olla mõjuv põhjus selleks, et komisjoni 
tehtavad maksed peatada. Komisjon järgib 
maksete peatamisel subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid ning 
respekteerib iga asjaomase haldustasandi 
pädevusi.

Or. es

Muudatusettepanek 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
arenguvajadustega. Tuleks kindlaks 
määrata eeltingimused, tagamaks, et liidu 
toetuse tulemuslikuks kasutamiseks oleksid 
olemas vajalikud raamtingimused. Seda, 
kas need eeltingimused on täidetud, peaks 
hindama komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

(17) Liikmesriigid peaksid keskendama 
toetused eesmärgile anda oluline panus 
liidu eesmärkide saavutamisse kooskõlas 
oma vastavate riiklike ja piirkondlike 
vajadustega jätkusuutlikuks arenguks.
Tuleks kindlaks määrata asjaomased
eeltingimused, tagamaks, et liidu toetuse 
tulemuslikuks kasutamiseks oleksid olemas 
vajalikud raamtingimused. Seda, kas need 
eeltingimused on täidetud, peaks hindama 
komisjon partnerluslepingute ja 
programmide hindamise raames. Juhtudel, 
kui eeltingimusi ei ole täidetud, peaks 
komisjonil olema volitus peatada 
programmile tehtavad maksed.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18



PE489.656v01-00 40/174 AM\903190ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

Or. de

Muudatusettepanek 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
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täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldada programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldada programmiperioodi 
lõpus finantskorrektsioone, tagamaks, et 
liidu eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt. Kui need korrektsioonid või 
maksete peatamine on seotud 
liikmesriigiga, mis on finantsstabiilsuse 
säilitamisega tõsistes raskustes või sellises 
ohus, tuleks need vahendid liikmesriigi 
taotlusel eri kasvuprogrammiga komisjoni 
juhtimisel liikmesriigile kättesaadavaks 
teha. See peaks toimuma asjaomaste 
programmide alusel, kuid prioriteete 
arvesse võttes siiski kõrgeima 
majandusliku tõhususega. Selle 
mehhanismi eesmärk on vältida 
majanduslikult pingelise olukorra edasist 
süvenemist.

Or. de

Muudatusettepanek 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi.
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koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldama programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad kulukohustused või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.
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Or. it

Selgitus

Maksete peatamine majanduskriisi ajal võib olla liiga kahjulik eelkõige vähese 
assigneeringute ärakasutamise võimega piirkondades.

Muudatusettepanek 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldama 
programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Komisjon eraldab igale 
liikmesriigile tulemusreservi osa, mis 
vastab edukate programmide osale kõigist 
liikmesriigile eraldatud rahalistest 
vahenditest. Seejuures peaks komisjon 
võtma kohaselt arvesse seda, kas 
ettenägematud tegurid, mida asjaomane 
programm ei mõjutanud, on takistanud 
vahe-eesmärkide täitmist. Liikmesriigid 
peaksid jaotama tulemusreservi võrdselt 
kõigi programmide ja prioriteetide vahel, 
ms on oma vahe-eesmärgid täitnud. Et 
Euroopa territoriaalse koostöö programmid 
on mitmekesised ja mitut riiki hõlmavad, ei 
peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi.

Or. en
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Muudatusettepanek 231
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldama 
programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks 
positiivsete stiimulite põhjal kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega, kes soovivad,
tegema tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks 
ette näha tulemusreserv, mis eraldataks 
aastal 2019, kui tulemusraamistiku vahe-
eesmärgid on täidetud. Et Euroopa 
territoriaalse koostöö programmid on 
mitmekesised ja mitut riiki hõlmavad, ei 
peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi.

Or. es

Selgitus

Tulemuslikkuse läbivaatamise süsteem peab põhinema positiivsetel stiimulitel, mitte vahendite 
ülekandmisel parema tulemuslikkusega programmidele. Vabatahtlik osalemine väldib, et 
seatakse eesmärgid, mida on lihtne saavutada ja millel on lõpuks vähe mõju.

Muudatusettepanek 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks 
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldama programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.

Or. es

Muudatusettepanek 233
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Paindlikumaks
toimimiseks programmide rakendamise 
ajal tuleks kavandada krediitidel põhinev
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täidetud. Et Euroopa territoriaalse 
koostöö programmid on mitmekesised ja 
mitut riiki hõlmavad, ei peaks nendeks 
olema mingit tulemusreservi. Kui vahe-
eesmärkide ja sihtide saavutamise 
puudujäägid on märkimisväärsed, peaks
komisjonil olema võimalik peatada 
programmile tehtavad maksed või 
kohaldada programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

reserv.

Or. fr

Muudatusettepanek 234
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
tulemusreserv, mis eraldataks aastal 2019, 
kui tulemusraamistiku vahe-eesmärgid on 
täidetud. Et Euroopa territoriaalse koostöö 
programmid on mitmekesised ja mitut riiki 
hõlmavad, ei peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi. Kui vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamise puudujäägid on 
märkimisväärsed, peaks komisjonil olema 
võimalik peatada programmile tehtavad 
maksed või kohaldama 
programmiperioodi lõpus 
finantskorrektsioone, tagamaks, et liidu 
eelarvet ei raisataks ega kasutataks 
ebatõhusalt.

(18) Iga programmi jaoks tuleks kindlaks 
määrata tulemusraamistik, et teostada 
järelevalvet iga programmi jaoks 
programmiperioodil ette nähtud 
eesmärkide ja sihtide poole liikumise üle.
Komisjon peaks aastatel 2017 ja 2019 
koostöös liikmesriikidega tegema 
tulemuslikkuse analüüsi. Tuleks ette näha 
riiklik tulemusreserv, mis eraldataks aastal 
2019, kui tulemusraamistiku vahe-
eesmärgid on täidetud. Et Euroopa 
territoriaalse koostöö programmid on 
mitmekesised ja mitut riiki hõlmavad, ei 
peaks nendeks olema mingit 
tulemusreservi.
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Or. en

Muudatusettepanek 235
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et 
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et 
lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajanduslike 
tasakaalunihete parandamise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist.
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 

välja jäetud
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meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et 
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et 
lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist.
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 

välja jäetud
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tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et 
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et 
lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist.
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 

välja jäetud
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arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide mõju 
asjaomaste liikmesriikide majandusliku ja 
sotsiaalse olukorra lahendamisele ning 
varem partnerluslepingus tehtud 
muudatusi. Peatamisotsust tehes peaks 
komisjon järgima ka liikmesriikide võrdse 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide mõju 
asjaomaste liikmesriikide majandusliku ja 
sotsiaalse olukorra lahendamisele ning 
varem partnerluslepingus tehtud 
muudatusi. Peatamisotsust tehes peaks 
komisjon järgima ka liikmesriikide võrdse 
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kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine tuleks 
tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine tuleks 
tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed. Kui liikmesriik ei ole pikema 
perioodi jooksul kui kolm kuud piisavaid 
meetmeid võtnud, peaks komisjon 
peatatud maksed ja kulukohustused 
komisjoni juhitud programmiga ja tema 
kontrolli all kättesaadavaks tegema. Selle
programmi puhul tuleks seada esikohale 
majanduskasvu, näiteks majanduse 
infrastruktuuri võimalikult tugev 
toetamine, et vältida suurema kahju 
tekkimist piirkonna majandusele ja 
sotsiaalsele olukorrale.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajanduslike tasakaalunihete 
parandamise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ühissätete 
määruse alla kuuluvad fondide raames 
tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning ühissätete määruse 
alla kuuluvate fonde võib vajadusel ümber 
suunata, et lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajanduslike 
tasakaalunihete parandamise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
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liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

lahendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 240
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
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Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

majanduslike raskuste lahendamise kohta.

Or. es

Selgitus

Maksete majanduspoliitilistel põhjustel peatamise võimalus on ebaproportsionaalne ja see 
tähendaks piirkondade karistamist sellepärast, et riik ei ole järginud majanduse juhtimise 
alaseid soovitusi. Pealegi eeldab see ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist muul kui 
nende algselt ettenähtud otstarbel, kaldudes nii selle poliitika eesmärkidest kõrvale.

Muudatusettepanek 241
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
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vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu majandusliku 
juhtimise vahel tagab, et ÜSRi fondide 
raames tehtavate kulutuste tulemuslikkust 
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võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See
protsess peab olema järkjärguline, alates
muudatustest, mis tehakse
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde võib 
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess võib eeldada muudatuste tegemist
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.

Or. es

Selgitus

Põhjendus ei näi seda tüüpi küsimuste ammendavalt reguleerimiseks kõige sobivam koht.

Muudatusettepanek 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et lahendada 
riigi ees seisvaid majandusprobleeme. See 
protsess peab olema järkjärguline, alates 
muudatustest, mis tehakse 
partnerluslepingutesse ja programmidesse, 
et toetada nõukogu soovitusi 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
korrigeerimise ning ühiskondlike ja 
majanduslike raskuste lahendamise kohta.
Kui vaatamata ÜSRi fondide 
ulatuslikumale kasutamisele ei võta 
liikmesriik majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, peaks komisjonil 
olema õigus peatada kõik maksed ja 
kohustused või osa neist. Otsused ja 
peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi.
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

(19)Tihe side ühenduse majandus-ja 
sotsiaaljuhtimise ja sidususpoliitika vahel 
lubab kasutada ÜSRi fondidest tehtavaid 
makseid tõhusamalt, toetudes arukale, 
kaasavale ja säästvale
majanduspoliitikale. On oluline, et ÜSRi 
fondidest teostatavaid makseid saab
vajadusel ümber suunata, et lahendada riigi 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Asjaomase liikmesriigi taotlusel 
peaks komisjon võtma vastu ad hoc 
otsuse, millega kehtestatakse sellise 
programmi suhtes kohaldatavad 
tingimused ja eeskirjad, lähtudes 
assigneeringutest, mis tekivad 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
korrektsioonidest ja maksete peatamistest.

Or. de

Muudatusettepanek 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et tagada keskendumine liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamisele, tuleks 
määrata kindlaks kõikide programmide 
jaoks ühised elemendid. Et tagada ÜSRi 
fondide programmide koostamise 
järjepidevus, tuleks programmide 
vastuvõtmise ja muutmise kord ühtlustada.
Programmitöö peaks tagama kooskõla 
ühise strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga, ÜSRi fondide 
omavahelise koordineerimise ja 
koordineerimise teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite ja Euroopa 
Investeerimispangaga.

(20) Et tagada keskendumine 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
sidususe saavutamisele ning liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia eesmärkide saavutamisele, tuleks 
määrata kindlaks kõikide programmide 
jaoks ühised elemendid. Et tagada ÜSRi 
fondide programmide koostamise 
järjepidevus, tuleks programmide 
vastuvõtmise ja muutmise kord ühtlustada.
Programmitöö peaks tagama kooskõla 
ühise strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga, ÜSRi fondide 
omavahelise koordineerimise ja 
koordineerimise teiste olemasolevate 
rahastamisvahendite ja Euroopa 
Investeerimispangaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega. Sel eesmärgil ning selleks, 
et paremini kaasata kohaliku tasandi 
võimalusi, on vaja tugevdada ja 
hõlbustada kogukonna juhitud kohalikku 
arengut, sätestades ühised eeskirjad ja 
tihedalt koordineerides kõiki ÜSRi fonde.
Kohalike arengustrateegiate rakendamise 
eest peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

(21) Aluslepinguga on sätestatud, et 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
saavutamise peamine vahend on 
territoriaalne ühtekuuluvus ning on tarvis 
tegeleda linnade rolliga, samuti linnaliste 
aladega, funktsionaalsete geograafiliste
üksuste ja allpiirkondadega, mis seisavad 
silmitsi eriliste geograafiliste või 
demograafiliste probleemidega. Sellest 
tulenevalt peaks käesoleva määruse 
artiklis 99 sätestatud integreeritud 
territoriaalne lähenemine olema peamine 
vahend selliste piirkondade eduka 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks ning 
kõnealustes piirkondades elavate inimeste 
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ning 
jõukuse edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 247
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega. Sel eesmärgil ning selleks, 
et paremini kaasata kohaliku tasandi 

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega, kaasa arvatud 
rahvustevahelised pinged. Sel eesmärgil 
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võimalusi, on vaja tugevdada ja hõlbustada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut, 
sätestades ühised eeskirjad ja tihedalt 
koordineerides kõiki ÜSRi fonde. Kohalike 
arengustrateegiate rakendamise eest 
peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

ning selleks, et paremini kaasata kohaliku 
tasandi võimalusi, on vaja tugevdada ja 
hõlbustada kogukonna juhitud kohalikku 
arengut, sätestades ühised eeskirjad ja 
tihedalt koordineerides kõiki ÜSRi fonde.
Kohalike sidusrühmade suutlikkuse 
suurendamine on esmatähtis. Kohalike 
arengustrateegiate rakendamise eest 
peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega. Sel eesmärgil ning selleks, 
et paremini kaasata kohaliku tasandi 
võimalusi, on vaja tugevdada ja hõlbustada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut, 
sätestades ühised eeskirjad ja tihedalt 
koordineerides kõiki ÜSRi fonde. Kohalike 
arengustrateegiate rakendamise eest 
peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

(21) Aluslepinguga on majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide hulka 
lisatud territoriaalne ühtekuuluvus ning on 
tarvis tegeleda linnade rolliga, samuti 
funktsionaalsete geograafiliste üksuste ja 
allpiirkondadega, mis seisavad silmitsi 
eriliste geograafiliste või demograafiliste 
probleemidega, eelkõige 
mägipiirkondadega. Sel eesmärgil ning 
selleks, et paremini kaasata kohaliku 
tasandi võimalusi, on vaja tugevdada ja 
hõlbustada kogukonna juhitud kohalikku 
arengut, sätestades ühised eeskirjad ja 
tihedalt koordineerides kõiki ÜSRi fonde.
Kohalike arengustrateegiate rakendamise 
eest peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, mis esindavad 
kogukonna huve.

Or. de

Selgitus

Mägipiirkonnad on looduslikust olukorrast tingituna erilistes raskustes. Nad peavad tegelema 
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mitmesugustega probleemidega, nagu näiteks väljaränne ja majanduslikult ebasoodne 
olukord. Seega on siin erakordselt vajalik struktuurifondidest rahastamise integreeritud 
lähenemisviis.

Muudatusettepanek 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et paremini kaasata kohaliku 
tasandi võimalusi, on vaja tugevdada ja 
hõlbustada kogukonna juhitud kohalikku 
arengut, sätestades ühised eeskirjad ja 
tihedalt koordineerides kõiki ÜSRi fonde.
Kohalike arengustrateegiate rakendamise 
eest peaksid üldpõhimõttena vastutama 
kohalikud algatusrühmad, sealhulgas 
olemasolevad LEADER-rühmad, kes 
esindavad kogukonna huve.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) EL peaks toetama uute 
makropiirkondlike strateegiate 
väljatöötamist, eelkõige Alpide piirkonna 
makropiirkonna jaoks.

Or. de

Selgitus

Alpide piirkond on silmitsi eriliste demograafiliste ja looduslike raskustega. Makropiirkonnad 
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on mõttekas ja kasulik vahend selliste probleemide riigiüleseks ja piiriüleseks lahendamiseks.
Alpide piirkonna makropiirkonna loomine tooks suuri eeliseid kohalikule elanikkonnale.

Muudatusettepanek 251
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning 
ringrahastamisvormid muudavad 
niisuguse toetuse pikemas perspektiivis
jätkusuutlikumaks.

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ühissätete määruse alla kuuluvatele 
fondidele võimendavat mõju, nende puhul 
on võimalik kombineerida eri liiki avalikke 
ja erasektori vahendeid, et toetada avaliku 
poliitika eesmärke ning nad on võimelised 
tagama ringrahastamisvahendite voolu 
strateegiliste investeeringute jaoks, 
toetades pikaajalisi jätkusuutlikke 
investeeringuid ja tõstes liidu 
majanduskasvu potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning 
ringrahastamisvormid muudavad niisuguse 
toetuse pikemas perspektiivis
jätkusuutlikumaks.

(22) Rahastamisvahendid on omandamas 
üha suuremat tähtsust, sest nad avaldavad 
ÜSRi fondidele võimendavat mõju, nende 
puhul on võimalik kombineerida eri liiki 
avalikke ja erasektori vahendeid, et toetada 
avaliku poliitika eesmärke, ning
ringrahastamisvormid muudavad niisuguse 
toetuse pikemas perspektiivis 
jätkusuutlikumaks. Toetuste jagamine 
peaks alati jääma üheks võimaluseks ja 



PE489.656v01-00 62/174 AM\903190ET.doc

ET

kohalikud osalejad peaksid vastutama 
kõige paremini sobiva 
rahastamisvahendite kombinatsiooni 
kasutamise eest vastavalt piirkondlikele 
vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused
kulutõhusal viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal.

(23) Ühissätete määrusega kaetud 
fondidest toetatavaid rahastamisvahendeid 
tuleks kasutada turutõrgete ja 
mitteoptimaalsete 
investeerimisolukordade tuvastamiseks ja 
lahendamiseks, mis aitaks rahuldada
konkreetseid turuvajadusi kulutõhusal 
viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need vahendid ei 
tohiks tõrjuda välja erasektorist tulevat 
rahastamist. Otsus rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelhindamise põhjal, milles tuleks otseselt 
käsitleda kohalikke ja piirkondlikke 
investeerimisvajadusi ja -potentsiaali, 
teha kindlaks erasektori võimalik osalus, 
hinnata kõnealusest rahastamisvahendist 
saadavat lisandväärust ning tagada 
sellega paindlik ja tõhus reageerimine 
Euroopa piirkondade väljakutsetele
majandusarengu vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused 
kulutõhusal viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal.

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused 
kulutõhusal viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal ning sellele tuleb 
kohaldada sobival tasemel 
demokraatlikku järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
rahuldatakse konkreetsed turuvajadused
kulutõhusal viisil kooskõlas programmide 
eesmärkidega, ning need ei tohiks tõrjuda 
välja erasektorist tulevat rahastamist. Otsus 
rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal.

(23) ÜSRi fondidest toetatavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada nii, et 
vastata turuvajadustele ja -tõketele
tõhusal ja kulutõhusal viisil kooskõlas 
programmide eesmärkidega, ning need ei 
tohiks tõrjuda välja erasektorist tulevat 
rahastamist. Otsus rahastada abimeetmeid 
rahastamisvahenditest tuleb seega teha 
eelanalüüsi põhjal.

Or. es

Muudatusettepanek 256
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Rahastamisvahendid tuleb välja 
töötada ja neid kasutada nii, et edendatakse 
erasektori investorite ja rahandusasutuste 
olulist osalemist sobiva riskijagamisega. Et 
rahastamisvahendid oleksid erasektorile 
piisavalt atraktiivsed, tuleb need välja 
töötada ja neid kasutada paindlikult.
Korraldusasutused peavad seega leidma 
kõige sobivamad viisid, kuidas 
rahastamisvahendeid kasutada, et 
sihtpiirkondade konkreetseid vajadusi 
rahuldada, ning seda kooskõlas vastava 
programmi eesmärkidega.

(24) Rahastamisvahendid tuleb välja 
töötada ja neid kasutada nii, et edendatakse 
erasektori investorite ja rahandusasutuste 
olulist osalemist sobiva riskijagamisega. Et 
rahastamisvahendid oleksid erasektorile 
piisavalt atraktiivsed, peavad need olema 
lihtsad, katalüütilised, uuendatavad ning 
need tuleb välja töötada ja neid kasutada 
paindlikult. Korraldusasutused peavad 
seega leidma kõige sobivamad viisid, 
kuidas rahastamisvahendeid kasutada, et 
sihtpiirkondade konkreetseid vajadusi 
rahuldada, ning seda kooskõlas vastava 
programmi eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ükskõik missugusel hetkel ÜSRi 
fondidest rahastamisvahenditesse 
makstavate ressursside summa peab 
vastama summale, mis on vajalik 
planeeritud investeeringute elluviimiseks ja 
makseteks lõppsaajatele, kaasa arvatud 
halduskulud ja teenustasud, ning mis 
määratakse kindlaks, võttes aluseks 
äriplaanid ja rahavoogude prognoosid 
kindlaks ajavahemikuks, mis ei tohi olla 
pikem kui kaks aastat.

(26) Ükskõik missugusel hetkel ühissätete 
määruse alla kuuluvatest fondidest 
rahastamisvahenditesse makstavate 
ressursside summa peab vastama summale, 
mis on vajalik planeeritud investeeringute 
elluviimiseks ja makseteks lõppsaajatele, 
kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud, 
ning mis määratakse kindlaks, võttes 
aluseks äriplaanid ja rahavoogude 
prognoosid kindlaks ajavahemikuks, mis ei 
tohi olla pikem kui kaks aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad ÜSRi 
fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist.

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad ÜSRi 
fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist. Need lisanduvad ja 
järelejäänud vahendid koos teiste 
ettenähtud vahenditega, näiteks 
finantskorrektsioonidest tulenevate 
vahenditega, tuleks komisjoni kontrolli all 
ja lähtuvalt majanduskasvu enim 
soodustavatest prioriteetidest teha 
kättesaadavaks nendele liikmesriikidele, 
millel on tõsiseid raskusi 
finantsstabiilsuse säilitamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 259
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ÜSRi fondidest 

(27) On vaja kehtestada erieeskirjad 
summade kohta, mida peetakse 
abikõlblikeks summadeks kontode 
sulgemisel, tagamaks, et neid summasid 
(kaasa arvatud halduskulud ja teenustasud), 
mis makstakse ühissätete määruse alla 
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rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad ÜSRi
fondide toetustest saadud vahendite 
taaskasutamist, sealhulgas pärast kavade 
lõpetamist järelejäänud vahendite 
kasutamist.

kuuluvatest fondidest 
rahastamisvahenditesse, kasutatakse 
tulemuslikult investeeringuteks ja 
makseteks lõppsaajatele. Samuti on tarvis 
kehtestada erinormid, mis käsitlevad 
ühissätete määruse alla kuuluvate fondide 
toetustest saadud vahendite taaskasutamist, 
sealhulgas pärast kavade lõpetamist 
järelejäänud vahendite kasutamist.
Rahastamisvahendeid puudutavaid 
üksikasjalikke aruandlussätteid tuleks 
juhtivorganite, liikmesriikide ja komisjoni 
puhul täpsustada. Liikmesriigid peaksid 
iga-aastase rakendusaruande lisas 
esitama konkreetse aruande 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
toimingute kohta. Selleks, et edendada 
rahastamisvahendite läbipaistvust ja 
tõhusust, peaks komisjon sünteesima 
rahastamisvahendite kasutust ja tõhusust 
puudutavat aruandlusteavet erinevate 
ühissätete määruse alla kuuluvate 
fondide, temaatiliste eesmärkide ja 
liikmesriikide lõikes.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Komisjon peaks koostama kindlad 
meetmed, et soodustada 
rahastamisvahendite kasutamist 
puudutava informatsiooni ja oskusteabe 
levitamist ning aitama suurendada 
rahastamisvahendite rakendamise ja 
haldamise tehnilist suutlikkust 
juhtivorganite, finantsvahendajate ja 
teiste asjaomaste osalejate tasemel, et 
tõsta rahastamisvahendite rakendamise 
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edukust.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) ÜSRi fondide järelevalve- ja 
aruandekord on vaja omavahel vastavusse 
viia, et lihtsustada juhtimise korraldamist 
kõikidel tasanditel. Oluline on tagada 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, aga ka 
igakülgse teabe olemasolu peamistes 
läbivaatuspunktides tehtud edusammude 
kohta. Seepärast on vaja, et 
aruandlusnõuded kajastaksid teabevajadust 
antud aastatel ning oleksid kooskõlas 
tulemusanalüüside ajastusega.

(29) ÜSRi fondide järelevalve- ja 
aruandekord on vaja omavahel vastavusse 
viia, et lihtsustada juhtimise korraldamist 
kõikidel tasanditel. Oluline on tagada 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, aga ka 
igakülgse teabe olemasolu peamistes 
läbivaatuspunktides tehtud edusammude 
kohta. Seepärast on vaja, et 
aruandlusnõuded kajastaksid teabevajadust.

Or. es

Muudatusettepanek 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) ÜSRi fondide järelevalve- ja 
aruandekord on vaja omavahel vastavusse 
viia, et lihtsustada juhtimise korraldamist 
kõikidel tasanditel. Oluline on tagada 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, aga ka 
igakülgse teabe olemasolu peamistes 
läbivaatuspunktides tehtud edusammude 
kohta. Seepärast on vaja, et 
aruandlusnõuded kajastaksid teabevajadust 
antud aastatel ning oleksid kooskõlas 

(29) ÜSRi fondide järelevalve- ja 
aruandekord on vaja omavahel vastavusse 
viia, et lihtsustada juhtimise korraldamist 
kõikidel tasanditel. Oluline on tagada 
proportsionaalsed aruandlusnõuded, aga ka 
igakülgse teabe olemasolu peamistes 
läbivaatuspunktides tehtud edusammude 
kohta. Seepärast on vaja, et 
aruandlusnõuded kajastaksid teabevajadust 
antud aastatel.
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tulemusanalüüside ajastusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata ÜSRi fondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärkide 
saavutamisega ning vajaduse korral seoses 
SKP ja töötuse määraga. Tuleb täpsustada 
kohustusi, mis liikmesriikidel ja komisjonil 
selles osas on.

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata ÜSRi fondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aluslepingu artiklis 174 
sätestatud eesmärkidega, ning vajaduse 
korral seoses SKP ja töötuse määraga.
Tuleb täpsustada kohustusi, mis 
liikmesriikidel ja komisjonil selles osas on.

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Mojca Kleva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata ÜSRi fondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisega 
ning vajaduse korral seoses SKP ja töötuse 
määraga. Tuleb täpsustada kohustusi, mis 
liikmesriikidel ja komisjonil selles osas on.

(32) Et parandada programmide 
rakendamise ja väljatöötamise kvaliteeti, 
on vaja hinnata ÜSRi fondidest antava abi 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju ning 
määrata kindlaks programmide mõju 
seoses liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisega 
ning vajaduse korral seoses SKP, töötuse 
määraga, sooküsimuste ja 
juurdepääsetavuse lõimimisega muudesse 
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valdkondadesse. Tuleb täpsustada 
kohustusi, mis liikmesriikidel ja komisjonil 
selles osas on.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Et parandada iga programmi kvaliteeti 
ja väljatöötamist ning kontrollida, kas 
eesmärke ja sihte on võimalik saavutada, 
on vaja läbi viia iga programmi 
eelhindamine.

(33) Et parandada iga programmi kvaliteeti 
ja väljatöötamist ning kontrollida, kas 
eesmärke ja sihte on võimalik saavutada, 
on vaja läbi viia iga programmi 
eelhindamine. Iga programmi puhul 
tuleks eelhindamise raames hinnata 
horisontaalsete põhimõtete täitmist liidu 
ja riikliku õiguse järgimise aspektist, 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning 
mittediskrimineerimise edendamist ning 
säästvat arengut, nagu see on määratletud 
käesolevas määruses.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Programmi ettevalmistamise eest 
vastutav ametiasutus peaks koostama 
hindamiskava. Programmiperioodi jooksul 
peaksid korraldusasutused hindama 
programmide tulemuslikkust ja mõju.
Hindamistulemustest tuleks teatada 

(34) Programmi ettevalmistamise eest 
vastutav ametiasutus peaks koostama 
hindamiskava, võttes arvesse projekti- ja 
programmijuhtimise suuniseid.
Programmiperioodi jooksul peaksid 
korraldusasutused hindama programmide 
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järelevalvekomisjonile ja Euroopa 
Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste 
tegemist.

tulemuslikkust ja mõju.
Hindamistulemustest tuleks teatada 
järelevalvekomisjonile ja Euroopa 
Komisjonile, et hõlbustada juhtimisotsuste 
tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kasulik oleks täpsustada, mis tüüpi 
meetmeid võib ÜSRi fondide toetusel võtta 
komisjoni ja liikmesriikide algatusel 
tehnilise abina.

(36) Kasulik oleks täpsustada, mis tüüpi 
meetmeid võib ÜSRi fondide toetusel võtta 
komisjoni ja liikmesriikide algatusel 
tehnilise abina. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et artiklis 5 viidatud partneritele 
on eraldatud piisaval tasemel tehnilist abi, 
et edendada nende kaasatust ja osalemist 
partnerluslepingute ettevalmistamises ja 
rakendamises ning kogu 
kavandamisprotsessis. Komisjoni 
algatusel loodud tehniline abi peaks 
toetama temaatilisi katusorganisatsioone, 
valitsusväliseid organisatsioone, sotsiaal-
majanduslikke partnereid ja kohalikke, 
linnalisi ja piirkondlikke asutusi 
esindavaid võrgustikke ja ühendusi, kes 
tegelevad ELi tasandil 
ühtekuuluvuspoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tuleks määrata kindlaks kulutuste 
abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev, et 
sätestada ÜSRi fondide rakendamise 
ühtsed ja õiglased reeglid kogu liidus.
Programmide elluviimise hõlbustamiseks 
on asjakohane näha ette, et kulutuste 
abikõlblikkuse alguskuupäev võib olla 
enne 1. jaanuari 2014, kui asjaomane 
liikmesriik esitab programmi enne 
nimetatud kuupäeva. Et tagada ELi 
fondide tulemuslik kasutamine ja 
vähendada ELi eelarvele tekitatavat riski, 
on vaja kehtestada lõpuleviidud 
toimingute toetamise piirangud.

(38) Tuleks määrata kindlaks kulutuste 
abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev, et 
sätestada ÜSRi fondide rakendamise 
ühtsed ja õiglased reeglid kogu liidus.
Programmide elluviimise hõlbustamiseks 
on asjakohane näha ette, et kulutuste 
abikõlblikkuse alguskuupäev võib olla 
enne 1. jaanuari 2014, kui asjaomane 
liikmesriik esitab programmi enne 
nimetatud kuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) ÜSRi fondide tegevuse 
tulemuslikkuse, õigluse ja püsiva mõju 
kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis 
tagaksid äriühingutesse ja 
infrastruktuuridesse tehtavate 
investeeringute pikaajalisuse ja hoiaksid 
ära ÜSRi fondide kasutamise 
põhjendamatute eeliste saamiseks.
Kogemused on näidanud, et viis aastat on 
sobiv minimaalne periood, välja arvatud 
juhul, kui riigiabi eeskirjades on ette 
nähtud teistsugune ajavahemik.
Asjakohane on toimingute kestvuse 
üldnõude alt välja jätta ESFi toetatavad 
meetmed ning meetmed, mis ei hõlma 
tootlikke investeeringuid või 
infrastruktuuri-investeeringuid, välja 

(41) ÜSRi fondide tegevuse 
tulemuslikkuse, õigluse ja püsiva mõju 
kindlustamiseks tuleks näha ette sätted, mis 
tagaksid äriühingutesse ja 
infrastruktuuridesse tehtavate 
investeeringute pikaajalisuse ja hoiaksid 
ära ÜSRi fondide kasutamise 
põhjendamatute eeliste saamiseks.
Kogemused on näidanud, et kümme aastat 
on sobiv minimaalne periood, välja arvatud 
juhul, kui riigiabi eeskirjades on ette 
nähtud teistsugune ajavahemik.
Asjakohane on toimingute kestvuse 
üldnõude alt välja jätta ESFi toetatavad 
meetmed ning meetmed, mis ei hõlma 
tootlikke investeeringuid või 
infrastruktuuri-investeeringuid, välja 
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arvatud juhul, kui need nõuded tulenevad 
kehtivatest riigiabi eeskirjadest, ning 
samuti jätta selle nõude alt välja 
rahastamisvahenditest või neisse 
vahenditesse tehtud sissemaksed.

arvatud juhul, kui need nõuded tulenevad 
kehtivatest riigiabi eeskirjadest, ning 
samuti jätta selle nõude alt välja 
rahastamisvahenditest või neisse 
vahenditesse tehtud sissemaksed.

Or. de

Selgitus

Vrd artikkel 77; Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
[2011/2035(INI)].

Muudatusettepanek 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Komisjonil peaks projektide 
hindamisel, mille maht ületab 25 miljonit 
eurot, olema kogu vajalik teave, et 
otsustada, kas fondide rahaline toetus 
põhjustab olulist töökohtade kadu nende 
praegustes asukohtades Euroopa Liidus, 
eesmärgiga tagada, et ühenduse 
rahastamine ei toetaks ümberpaigutumist 
Euroopa Liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Seoses otseste tegevustoetustega 
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ettevõtjatele tuleks arvestada selle 
asjaoluga, et ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamine ei pruugi mõjutada 
äriühingute – ja eelkõige suuremate 
äriühingute – otsuseid avada tehaseid 
teatavas kohas, vaid pigem sattuda nende 
äriühingute taskusse, kes on sellised 
otsused juba teinud (ballastkahjum);
Seetõttu tuleks suurtele eraettevõtjatele 
senisest enam eraldada toetusi
investeeringuteks uurimis- ja 
arendustegevusse või pakkuda varasemast 
rohkem kaudset toetust infrastruktuuri 
rahastamiseks.

Or. de

Selgitus

Vrd artikkel 71; Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
[2011/2035(INI)].

Muudatusettepanek 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 c) Samuti on tarvis selget korraldust 
üldises struktuurifondide määruses, mis 
välistab ELi toetused 
ümberpaigutamistele liidu piires ja 
alandab kontrollikünnise selliste 
investeeringute kontrollimiseks 25 
miljonile, jättes suured ettevõtjad 
otsetoetuste saajate seast välja ning 
kehtestades toimingutele 10-aastase 
piirangu.

Or. de
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Selgitus

Vrd artikkel 71, Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
[2011/2035(INI)].

Muudatusettepanek 273
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
piisavad meetmed, et tagada oma juhtimis-
ja kontrollisüsteemide nõuetekohane 
struktuur ja toimimine, mis pakuks kindlust 
ÜSRi fondide õiguspärase ja nõuetekohase 
kasutamise osas. Seepärast tuleks kindlaks 
määrata liikmesriikide kohustused, mis on 
seotud programmide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemidega ning eeskirjade 
eiramise ja liidu õiguse rikkumise 
ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega.

(42) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
piisavad meetmed, et tagada oma juhtimis-
ja kontrollisüsteemide nõuetekohane 
struktuur ja toimimine, mis pakuks kindlust 
ÜSRi fondide õiguspärase ja nõuetekohase 
kasutamise osas vastavalt projekti- ja 
programmijuhtimise rahvusvahelistele 
standarditele. Seepärast tuleks 
liikmesriikide kohustused, mis on seotud 
programmide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemidega ning eeskirjade 
eiramise ja liidu õiguse rikkumise 
ennetamise, avastamise ja kõrvaldamisega, 
kindlaks määrata ka määruse vastavas 
artiklis.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid kandma oma juhtimis- ja 

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid ning piirkondlikud ja 
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kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust 
programmides sisalduvate toimingute 
rakendamise ja kontrolli eest. Et tugevdada 
toimingute väljavalimise ja rakendamise 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi üle 
toimuva kontrolli tõhusust, tuleks kindlaks 
määrata korraldusasutuse ülesanded.

kohalikud ametivõimud kandma oma 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu 
esmavastutust programmides sisalduvate 
toimingute rakendamise ja kontrolli eest.
Et tugevdada toimingute väljavalimise ja 
rakendamise ning juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi üle toimuva kontrolli 
tõhusust, tuleks kindlaks määrata 
korraldusasutuse ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid kandma oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kaudu esmavastutust
programmides sisalduvate toimingute 
rakendamise ja kontrolli eest. Et tugevdada 
toimingute väljavalimise ja rakendamise 
ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi üle 
toimuva kontrolli tõhusust, tuleks kindlaks 
määrata korraldusasutuse ülesanded.

(43) Lähtudes liikmesriikidega koostöös 
toimuva halduse põhimõttest, peaksid 
liikmesriigid ning valitud piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused kandma ühiselt 
vastutust oma juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kaudu programmides 
sisalduvate toimingute rakendamise ja 
kontrolli eest. Et tugevdada toimingute 
väljavalimise ja rakendamise ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemi üle toimuva 
kontrolli tõhusust, tuleks kindlaks määrata 
korraldusasutuse ülesanded.

Or. fr

Muudatusettepanek 276
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Et tagada nõuetekohane eelkinnitus välja jäetud
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peamiste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
olemasolu ja struktuuri kohta, peaksid 
liikmesriigid määrama 
akrediteerimisasutuse, mis vastutab 
juhtimis- ja kontrolliorganite 
akrediteerimise ja akrediteeringu 
tühistamise eest.

Or. de

Muudatusettepanek 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Et tagada nõuetekohane eelkinnitus 
peamiste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
olemasolu ja struktuuri kohta, peaksid 
liikmesriigid määrama 
akrediteerimisasutuse, mis vastutab 
juhtimis- ja kontrolliorganite 
akrediteerimise ja akrediteeringu 
tühistamise eest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärk on vältida organeid ja ettevõtteid, mis muudaksid kontrollsüsteemi valitsemise veelgi 
keerulisemaks.

Muudatusettepanek 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Et tagada nõuetekohane eelkinnitus 
peamiste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 

välja jäetud
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olemasolu ja struktuuri kohta, peaksid 
liikmesriigid määrama 
akrediteerimisasutuse, mis vastutab 
juhtimis- ja kontrolliorganite 
akrediteerimise ja akrediteeringu 
tühistamise eest.

Or. es

Selgitus

Eelhindamise viib läbi auditeerimisasutus ja annab selle hindamisega juhtimis- ja 
kontrollisüsteemile heakskiidu. Euroopa Majanduskomisjon tahab, et oleks veel üks organ või 
seesama, kes kehtestab korraldusasutuse sertifitseerimise menetluse. See suurendab 
halduskoormust ja on vastuolus lihtsustamisprotsessiga.

Muudatusettepanek 279
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Tuleks määrata kindlaks komisjoni 
volitused ja vastutus juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide tõhusa toimimise 
kontrollimisel ning liikmesriigilt meetmete 
võtmise nõudmisel. Samuti peaks 
komisjonil olema volitused teha 
audiitorkontrolle, mis keskenduksid 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
küsimustele, et teha järeldusi fondide 
tulemuslikkuse kohta.

(45) Tuleks määrata kindlaks komisjoni 
volitused ja vastutus juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide tõhusa toimimise 
kontrollimisel, sealhulgas nende projekti-
ja programmijuhtimise suutlikkuse 
hindamisel ning liikmesriigilt meetmete 
võtmise nõudmisel. Samuti peaks 
komisjonil olema volitused teha 
audiitorkontrolle, mis keskenduksid 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
küsimustele, et teha järeldusi fondide 
tulemuslikkuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Programmi alguses tehtav eelmakse 
tagab, et liikmesriigil on vahendeid, et 
toetada toetusesaajaid programmi 
rakendamisel juba alates programmi 
vastuvõtmisest. Seepärast tuleks ette näha 
ÜSRi fondidest tehtavad algsed 
eelmaksesummad. Algne eelmakse peaks 
olema programmi lõpetamise ajaks 
täielikult raamatupidamisarvestusest välja
kantud.

(47) Programmi alguses tehtav eelmakse 
tagab, et liikmesriigil on vahendeid, et 
toetada ka eelnevalt toetusesaajaid 
programmi rakendamise algusest peale,
mis võimaldab neile rahalist toetust 
vajalike investeeringute tegemiseks.
Seepärast tuleks ette näha ÜSRi fondidest 
tehtavad algsed eelmaksesummad. Algne 
eelmakse peaks olema programmi 
lõpetamise ajaks täielikult 
raamatupidamisarvestusest välja kantud.

Or. pt

Selgitus

Kuna on võimalus, et Euroopa Komisjon teeb liikmesriikidele ettemakse, peavad ka nemad 
tegema ettemakseid heakskiidetud projektide abisaajatele, võimaldades nii ettevõtjatele 
likviidsust investeeringute tegemiseks.

Muudatusettepanek 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks 
igal konkreetsel majandusaastal 
kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega, 
tuleks luua sobiv raamistik 
raamatupidamisarvestuse iga-aastaseks 
kontrolliks ja heakskiitmiseks. Selle 
raamistiku alusel peaksid akrediteeritud 
asutused esitama komisjonile iga 
programmi kohta juhtkonna kinnitava 
avalduse koos kinnitatud majandusaasta 
aruande, kokkuvõtliku kontrolliaruande, 
sõltumatu audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruandega.

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 282
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et tagada, et liidu eelarvest
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrolliks ja 
heakskiitmiseks. Selle raamistiku alusel 
peaksid akrediteeritud asutused esitama 
komisjonile iga programmi kohta 
juhtkonna kinnitava avalduse koos 
kinnitatud majandusaasta aruande, 
kokkuvõtliku kontrolliaruande, sõltumatu 
audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruandega.

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrolliks ja 
heakskiitmiseks. Selle raamistikuga tuleks
ette näha sõltumatu audiitori 
järeldusotsuse ja kontrolliaruande 
esitamine.

Or. de

Muudatusettepanek 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrolliks ja 
heakskiitmiseks. Selle raamistiku alusel 
peaksid akrediteeritud asutused esitama 
komisjonile iga programmi kohta 

(49) Et tagada, et liidu eelarvest 
kaasrahastatavaid kulutusi kasutataks igal 
konkreetsel majandusaastal kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjadega, tuleks luua 
sobiv raamistik raamatupidamisarvestuse 
iga-aastaseks kontrolliks ja 
heakskiitmiseks.
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juhtkonna kinnitava avalduse koos 
kinnitatud majandusaasta aruande, 
kokkuvõtliku kontrolliaruande, sõltumatu 
audiitori järeldusotsuse ja 
kontrolliaruandega.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Et soodustada finantsdistsipliini, on 
kohane määrata kindlaks programmi mis 
tahes eelarvelise kulukohustuse osa 
vabastamise kord, eriti kui summa puhul 
võib vabastamise suhtes teha erandi, 
eelkõige siis, kui viivitused programmi 
rakendamisel tulenevad asjaoludest, mis ei 
sõltu erandit taotlevast isikust ja on 
ebatavalised või ettearvamatud ning mille 
tagajärgi isikul ei ole hoolikusele 
vaatamata võimalik vältida.

(51) Et soodustada finantsdistsipliini, on 
kohane määrata kindlaks programmi mis 
tahes eelarvelise kulukohustuse osa 
vabastamise kord, eriti kui summa puhul 
võib vabastamise suhtes teha erandi, 
eelkõige siis, kui viivitused programmi 
rakendamisel tulenevad asjaoludest, mis ei 
sõltu erandit taotlevast isikust ja on 
ebatavalised või ettearvamatud ning mille 
tagajärgi isikul ei ole hoolikusele 
vaatamata võimalik vältida. Kui asi 
puudutab raskes finantsolukorras 
liikmesriiki, peaks komisjon võtma 
kõnealuse liikmesriigi taotluse alusel 
rahade juhtimise üle ja koostama 
konkreetse programmi, mis edendab 
eelkõige asjaomase liikmesriigi 
majanduskasvu.

Or. de

Muudatusettepanek 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Täiendavad üldsätted on vajalikud 
seoses fondide spetsiifilise toimimisega.
Eelkõige selleks, et suurendada nende 
lisaväärtust ja võimendada nende osa liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide saavutamises, 
tuleks nende fondide toimimist lihtsustada 
ja keskendada see majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute ning Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärkidele.

(52) Täiendavad üldsätted on vajalikud 
seoses fondide spetsiifilise toimimisega.
Eelkõige selleks, et suurendada nende 
lisaväärtust ja võimendada nende osa liidu 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu prioriteetide 
saavutamises, tuleks nende fondide 
toimimist lihtsustada ja keskendada see 
majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
ning Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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 

(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, mida 
toetati aastail 2007–2013 
lähenemiseesmärgist, kaasa arvatud 
piirkonnad, keda toetati kõnealusel 
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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.

perioodil kui järk-järgult kaotatava 
toetusega piirkondi vastavalt nõukogu 11.
juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1260/19991, artikli 8 lõikele 1, ja mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 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.
_________________
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

Or. de

Selgitus

Ka piirkonnad, mis on praeguse seisuga (2007–2013) lähenemiseesmärgi alusel järk-järgult 
kaotatava toetusega piirkonnad, peaksid saama kasu nn turvavõrgust, s.t saama minimaalse 
toetuse, mis moodustab 2/3 tegelikust toetusest. Selgeks tuleb teha, et kõik piirkonnad, kaasa 
arvatud määruse nr 1083/2006 artikli 8 lõike 1 kohased järk-järgult kaotatava toetusega 
piirkonnad, kellele ei kohaldata enam lähenemiseesmärki, kuuluvad käesoleva sätte alla, et 
saavutatud tulemusi saaks kindlustada.

Muudatusettepanek 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 

(54) Aluslepingus sätestatud majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
eesmärkide edendamiseks tuleks eesmärgi 
„Investeerimine majanduskasvu ja 
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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.

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, ning praegu 
üleminekufaasis olevad piirkonnad 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.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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 

(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 
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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.

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, mis olid 
abikõlblikud lähtuvalt nõukogu määruse 
(EC) Nr 1083/2006 artikli 5 lõikes 1 
esitatud lähenemise eesmärgist ning mille 
SKP elaniku kohta on üle 75% EL-27 
keskmisest ning piirkonnad, mis olid 
nõukogu määruse (EC) Nr 1083/2006 
artikli 8 lõikes 1 esitatud 
üleminekutoetuse abikõlblikud, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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 

(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 
ja enam arenenud piirkondade vahel 
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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.

vastavalt nende sisemajanduse 
koguproduktile (SKP) ühe elaniku kohta, 
võrrelduna ELi keskmisega. Et tagada 
struktuurifondidest tehtavate 
investeeringute jätkusuutlikkus pikas 
perspektiivis, peaksid kõik piirkonnad, 
mida toetati aastail 2007–2013 
lähenemiseesmärgist, seega kaasa arvatud 
ka järk-järgult kaotatava toetusega 
piirkonnad nõukogu 11. juuli 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1260/19991, artikli 8 lõikele 1 
tähenduses, mille SKP elaniku kohta 
aastail 2007–2013 oli vähem kui 75% EL-
25 keskmisest vaatlusperioodil, kuid mille 
SKP elaniku kohta aastail 2007–2013 on 
kasvanud nii, et ületab 75% EL-27 
keskmisest, saama vähemalt kaks 
kolmandikku neile aastail 2007–2013 
eraldatud summadest.

_________________
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

Or. de

Muudatusettepanek 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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 

(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 praegusele majandusliku ja 
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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.

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 Euroopa piirkondade 
majanduskasvu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse alal edasi minna, 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 eesmärgiga 
saavutatud arengutaset konsolideerida.
Liikmesriigid, mille kogurahvatulu elaniku 
kohta on alla 90% liidu keskmisest, 
peaksid saama majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames Ühtekuuluvusfondist abi. Selleks et 
kajastada kriisi tegelikku mõju, on vaja 
kasutatud majandusandmed läbi vaadata 
ja kehtestada ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite eraldamiseks uued 
kriteeriumid, nagu tööhõivemäär, ning 
lisada õigusakti korrigeerimise säte, mis 
võimaldaks piirkondade kategooriat 
perioodi kestel nende olukorra olulistest 
muutustest olenevalt läbi vaadata, et kui 
piirkonna olukord on halvenenud, saab 
talle anda suuremat toetust.

Or. es

Selgitus

Ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahendite piirkondadele eraldamiseks kasutatavad 
majandusandmed on kõige uuemad kättesaadavad andmed ja ei kajasta tõetruult kriisi mõju.
Seetõttu on vaja ette näha korrigeerimise säte, mis võimaldaks piirkondade kategooriat 
piirkondade olukorra oluliste muutuste põhjal perioodi vältel läbi vaadata, nii et kui 
piirkonna olukord on halvenenud, saab talle anda suuremat toetust.
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Muudatusettepanek 291
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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, peaksid piirkonnad, mida 
toetati aastail 2007–2013 
lähenemiseesmärgist ja mille SKP 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.

Or. de

Selgitus

Ebaõiglaselt karmi lähenemise ja statistilise hälbe vältimiseks tuleb leida üleminekukord.
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Muudatusettepanek 292
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

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, 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. Äärepoolseimaid 
piirkondi tuleb nende sotsiaalse ja 
majandusliku olukorra ning nende 
kaugusest ja isoleeritusest tingitud suurte 
kulude tõttu pidada vähem arenenud 
piirkondadeks ja nende suhtes peaksid 
kehtima kõik viimati nimetatud 
piirkondadele ette nähtud tingimused.

Or. pt
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Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade looduslikud tingimused näitavad, et need piirkonnad sõltuvad 
suuresti mahukatest investeeringutest, mida nad peavad tegema kõige erinevamates 
valdkondades. Selles suhtes peame tähtsaks, et nad võrdsustataks vähem arenenud 
piirkondadega, ja neile võimaldataks kõiki samu tingimusi, mis on vähem arenenud 
piirkondadel struktuurifondides perioodiks 2014–2020.

Muudatusettepanek 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Fondide prioriteetsete telgede 
kaasrahastamise määra modulatsioonis 
tuleb arvestada tõsiste ja püsivate 
looduslike või demograafiliste puudustega 
alade kaetavust – ühtekuuluvusfondi 
abikõlblikud saartest liikmesriigid ja 
muud saared välja arvatud juhul, kui seal 
asub liikmesriigi pealinn või kui sellel on 
kindel side maismaaga, liikmesriigi 
õigusaktides määratletud mäestikualad 
ning hõreda või väga hõreda asustatusega 
piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
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fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS).

fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS). Kõnealust liigitust saab 
kohandada erilistele aladele, näiteks 
saartele.

Or. en

Muudatusettepanek 295
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS).

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS). Lisaks tuleb luua suurte 
piirkonnasiseste ebavõrdsustega alasid 
määratlev süsteem ning nimetatud 
ebavõrdsustega tuleb tegeleda samuti 
fondide abil, et vältida sotsiaalseid, etnilisi 
ja vaesusest tingitud pingeid.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS).

(55) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, et valida välja abikõlblikud 
piirkonnad ja alad, mis võivad saada 
fondidelt toetust. Selleks peaks liidu 
tasandil piirkondade ja alade 
kindlakstegemine põhinema ühisel 
piirkondade klassifitseerimise süsteemil, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse 
ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus 
(NUTS). Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
tõsiste ja püsivate looduslike või 
demograafiliste puudustega 
piirkondadele, nagu näiteks väga hõredalt 
asustatud alad ja saared, piiriülesed ja 
mäestikualad, arvesse tuleb võtta asjaolu, 
et kõnealused territoriaalsed iseärasused 
ei pruugi vastata praegu kehtivatele 
NUTS klassifikatsiooni jaotustele.

Or. en

Muudatusettepanek 297
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama kasutada olevate 
kulukohustuste assigneeringute 
soovitusliku jaotuse aastate kaupa, 
kasutades objektiivset ja läbipaistvat 
meetodit ning võttes eesmärgiks, et toetus 
suunataks arengus maha jäänud 
piirkondadele, sealhulgas piirkondadele, 

(56) Et sätestada sobiv finantsraamistik, 
peaks komisjon rakendusaktidega 
kehtestama kasutada olevate 
kulukohustuste assigneeringute 
soovitusliku jaotuse aastate kaupa, 
kasutades objektiivset ja läbipaistvat 
meetodit ning võttes eesmärgiks, et toetus 
suunataks arengus maha jäänud 
piirkondadele, sealhulgas piirkondadele, 
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mis saavad üleminekutoetust. mis saavad üleminekutoetust ning kus 
valitseb tõsine piirkondlik ebavõrdsus, mis 
põhjustab sotsiaalseid, etnilisi või 
vaesusest tingitud pingeid.

Or. en

Muudatusettepanek 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Ühtekuuluvusfond peab toetama 
infrastruktuuriprojekte, mis on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[...] määruses (EL) nr [...]/2012, millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu 
kogusummas XX eurot, mida tuleb 
kasutada ainult Ühtekuuluvusfondist 
rahastamiseks abikõlblikele 
liikmesriikidele, ja kohaldama selle 
rahastu puhul ette nähtud 
kaasfinantseerimismäärasid. Projektide 
väljavalimise menetlus toimub vastavalt 
määruse (EL) nr [...]/2012, millega 
asutatakse Euroopa Ühendamise 
Rahastu, artiklis [11] kehtestatud 
eesmärkidele ja kriteeriumidele; kuni 31.
detsembrini 2016 toimub 
finantseerimiseks abikõlblike projektide 
valimine siiski vastavalt 
Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ülekantavate 
riiklikele eraldistele.

Or. es

Selgitus

Vaja on kolmeaastast üleminekuperioodi, mille vältel on tagatud vajalikud eraldised selleks, 
et kindlustada, et kõik liikmesriigid kasutavad kättesaadavaid komisjoni abivahendeid.
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Muudatusettepanek 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist 
Euroopa Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest 
ning et see tingib ka igas riigis 
struktuurifondidest ESFile eraldatava 
miinimumprotsendi vastava vähendamise.

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel on vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Kavandatud on 
mehhanism, millega ressursid kantakse üle 
sellesse vahendisse ja tagatakse, et need 
koosnevad ESFist tehtavatest eraldistest 
ning et see tingib ka igas riigis 
struktuurifondidest ESFile eraldatava 
miinimumprotsendi vastava vähendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 302
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 

välja jäetud
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saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Tulemusreservi kasutuselevõtul võib olla negatiivne mõju, ergutades liikmesriike ja kohalikke 
ametiasutusi täiendavate toetuste saamiseks seadma tagasihoidlikke ja mitte väga 
uuenduslikke eesmärke.

Muudatusettepanek 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 

välja jäetud
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2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

Or. fr

Muudatusettepanek 305
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 
protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide 
saavutamisele, tuleks iga fondi puhul 
ning iga piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise vahenditest viis 

välja jäetud
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protsenti tulemusreservina kõrvale panna.

Or. it

Muudatusettepanek 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele, 
tuleks iga fondi puhul ning iga 
piirkonnakategooria puhul igas 
liikmesriigis majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise vahenditest viis protsenti 
tulemusreservina kõrvale panna.

(58) Et tegevus oleks rohkem keskendatud 
tulemustele ning strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele, 
võiks iga fondi puhul ning iga 
piirkonnakategooria puhul liikmesriigile 
eraldatud majanduskasvu ja tööhõivesse 
investeerimise vahenditest viis protsenti 
tulemusreservina kõrvale panna.

Or. es

Muudatusettepanek 308
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, 
ei tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Vähem arenenud, ülemineku- ja enam 
arenenud piirkonnad fondide vahendeid 
tohib teatud tingimustel üksteisele üle 
kanda.

Or. de
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Selgitus

Võimalik peab olema vahendite sisemine ümberjaotamine erinevate kategooriate vahel, 
näiteks liikmesriigi piires, et vältida toetuste liigset erinevust.

Muudatusettepanek 309
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda.

Or. pt

Selgitus

Piirkondadel on juba kindel eelarve, mistõttu ei ole vaja vahendeid piirkondade vahel üle 
kanda, eriti kui suuremad rahasaajad on rohkem arenenud piirkonnad vähem arenenud 
piirkondade arvelt. On ilmne, et siin arutatav kõrvalmõju efekt ei aita kaasa suuremale 
majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, nagu on märgitud 
aluslepingu artiklis 174. See muudatus on kooskõlas artikli 85 punkti 2 tehtud muudatusega.

Muudatusettepanek 310
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
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tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 5% ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
tohiks vähem arenenud ja enam arenenud 
piirkonnad fondide vahendeid üksteisele 
üle kanda, välja arvatud nõuetekohaselt 
põhjendatud olukordades, mis on seotud 
ühe või mitme temaatilise eesmärgi 
saavutamisega, ning mitte rohkem kui 2%
ulatuses sellele piirkonnakategooriale 
eraldatud vahenditest.

Or. de

Muudatusettepanek 312
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 

(59) Et tagada asjakohane vahendite 
eraldamine igale piirkonnakategooriale, ei 
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tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 2 % ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

tohiks vähem arenenud, ülemineku- ja 
enam arenenud piirkonnad fondide 
vahendeid üksteisele üle kanda, välja 
arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
olukordades, mis on seotud ühe või mitme 
temaatilise eesmärgi saavutamisega, ning 
mitte rohkem kui 6% ulatuses sellele 
piirkonnakategooriale eraldatud 
vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Kogemus praeguse 
finantsraamistikuga näitab, et vahendite 
paremaks kasutamiseks peab 
ühtekuuluvuspoliitika eraldiste 
ülemmääraks jääma 4% SKP-st;

Or. en

Muudatusettepanek 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Tegeliku majandusliku mõju 
tagamiseks ei tohiks abi fondidest asendada 
riiklikke kulutusi või samaväärseid 
struktuurikulutusi, mida liikmesriigid 
teevad käesoleva määruse kohaldamisel. Et 
fondidest toetuste andmisel võetaks arvesse 
laiemat majanduslikku konteksti, tuleks 
ühtlasi kindlaks määrata avalike kulutuste 

(60) Tegeliku majandusliku mõju 
tagamiseks ei tohiks abi fondidest asendada 
riiklikke kulutusi või samaväärseid 
struktuurikulutusi, mida liikmesriigid 
teevad käesoleva määruse kohaldamisel. Et 
fondidest toetuste andmisel võetaks arvesse 
laiemat majanduslikku konteksti, tuleks 
ühtlasi kindlaks määrata avalike kulutuste 
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tase, lähtudes üldistest 
makromajanduslikest tingimustest, milles 
rahastamine toimub ja mis põhinevad 
näitajatel, mis on esitatud stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammides, mida 
liikmesriigid esitavad igal aastal vastavalt 
7. juuli 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 
1466/1997 eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja 
kooskõlastamise tõhustamise kohta. Kui 
komisjon kontrollib täiendavuse põhimõtet, 
peaks ta keskenduma liikmesriikidele, kus 
vähem arenenud ja 
üleminekupiirkondade elanikkond 
moodustab vähemalt 15 % elanikkonnast, 
nendele eraldutud rahaliste vahendite 
ulatuse tõttu.

tase, lähtudes üldistest 
makromajanduslikest tingimustest, milles 
rahastamine toimub ja mis põhinevad 
näitajatel, mis on esitatud stabiilsus- ja 
lähenemisprogrammides, mida 
liikmesriigid esitavad igal aastal vastavalt 
7. juuli 1997. aasta määrusele (EÜ) nr 
1466/1997 eelarveseisundi järelevalve ning 
majanduspoliitika järelevalve ja 
kooskõlastamise tõhustamise kohta. Kui 
komisjon kontrollib täiendavuse põhimõtet, 
peaks see hõlmama kõiki piirkondi.

Or. de

Selgitus

Vrd artikkel 1, Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat 
[2011/2035(INI)].

Muudatusettepanek 315
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet ja kontrolli.
Rakenduskavades tuleks sätestada 
prioriteetsed suunad, mis vastavad 
temaatilistele eesmärkidele, töötada välja 
järjekindel sekkumisloogika, et täita 
tuvastatud arenguvajadused, ning näha ette 
raamistik tulemuslikkuse hindamiseks.
Samuti peaks neis sisalduma muud 
elemendid, mis on vajalikud nende fondide 

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet, 
raporteerimismeetodeid, projekti ja 
programmi juhtimispraktikaid ning
kontrolli. Rakenduskavades tuleks 
sätestada prioriteetsed suunad, mis 
vastavad temaatilistele eesmärkidele, 
töötada välja järjekindel sekkumisloogika, 
et täita tuvastatud arenguvajadused, ning 
näha ette raamistik tulemuslikkuse 
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tulemusliku ja tõhusa rakendamise 
toetamiseks.

hindamiseks. Samuti peaks neis sisalduma 
muud elemendid, mis on vajalikud nende 
fondide tulemusliku ja tõhusa rakendamise 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet ja kontrolli.
Rakenduskavades tuleks sätestada 
prioriteetsed suunad, mis vastavad 
temaatilistele eesmärkidele, töötada välja 
järjekindel sekkumisloogika, et täita 
tuvastatud arenguvajadused, ning näha ette 
raamistik tulemuslikkuse hindamiseks.
Samuti peaks neis sisalduma muud 
elemendid, mis on vajalikud nende fondide 
tulemusliku ja tõhusa rakendamise 
toetamiseks.

(61) On vaja kehtestada täiendavad 
normid, mis käsitlevad fondidelt toetust 
saavate rakenduskavade väljatöötamist, 
juhtimist, järelevalvet ja kontrolli.
Rakenduskavades tuleks sätestada 
prioriteetsed suunad, mis vastavad 
temaatilistele eesmärkidele ja 
horisontaalsetele põhimõtetele, mis 
puudutavad liidu ja riikliku õiguse 
järgimist, meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamist ja 
säästvat arengut, nagu see on määratletud 
käesolevas määruses, töötada välja 
järjekindel sekkumisloogika, et täita 
tuvastatud arenguvajadused, ning näha ette 
raamistik tulemuslikkuse hindamiseks.
Samuti peaks neis sisalduma muud 
elemendid, mis on vajalikud nende fondide 
tulemusliku ja tõhusa rakendamise 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Nuno Teixeira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Vastastikuse täiendavuse 
parandamiseks ja rakendamise 
lihtsustamiseks peaks majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärgi raames olema võimalik 
kombineerida ühistes rakenduskavades 
Ühtekuuluvusfondist ja ERFist saadavad 
toetused ESFist saadavate toetustega.

(62) Vastastikuse täiendavuse 
parandamiseks ning struktuurifondide 
abisaajatele kättesaadavuse ja seejärel 
projektide rakendamise lihtsustamiseks 
peaks majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi 
raames olema võimalik edendada mitme 
fondiga haldamist, kombineerides ühistes 
rakenduskavades Ühtekuuluvusfondist ja 
ERFist saadavad toetused ESFist saadavate 
toetustega.

Or. pt

Selgitus

Mitme fondiga haldamine võimaldab abisaajal, kes kavatseb projekti arendada, saada ainult 
ühe rahastamistaotluse esitamisega saada raha ERFist, Ühtekuuluvusfondist või Euroopa 
Sotsiaalfondist eri investeeringuteks, mida ta kavatseb teha. Tahetakse võimaldada projektide 
arendamist ja rakendamist elle asemel, et abisaajad peaksid esitama mitu taotlust 
spetsiaalsetele rahastamisprogrammidele.

Muudatusettepanek 318
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Et anda liikmesriikidele võimalus 
rakendada osa rakenduskavast 
tulemuspõhist lähenemisviisi kasutades, on 
kasulik näha ette ühine tegevuskava, mis 
koosneb reast meetmetest, mida 
toetusesaaja viib ellu, et aidata kaasa 
rakenduskava eesmärkide saavutamisele.
Et lihtsustada ja tugevdada fondide 
orienteeritust tulemustele, peaks ühise 
tegevuskava juhtimine põhinema ainult 
ühiselt kokku lepitud vahe-eesmärkidel, 
väljunditel ja tulemustel, nagu on kindlaks 

(64) Et anda liikmesriikidele võimalus 
rakendada osa rakenduskavast 
tulemuspõhist lähenemisviisi kasutades, on 
kasulik näha ette ühine tegevuskava, mis 
koosneb reast meetmetest, mida 
toetusesaaja viib ellu, et aidata kaasa 
rakenduskava eesmärkide saavutamisele.
Et lihtsustada ja tugevdada fondide 
orienteeritust tulemustele, peaks ühise 
tegevuskava juhtimine põhinema ainult 
ühiselt kokku lepitud projektijuhtimise
vahe-eesmärkidel, väljunditel ja tulemustel, 
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määratud komisjoni otsuses, millega ühine 
tegevuskava vastu võetakse. Ühise 
tegevuskava kontrollimine ja audit peaksid 
samuti piirduma nende vahe-eesmärkide, 
väljundite ja tulemuste saavutamise 
kontrolliga. Seega on tarvis kehtestada 
reeglid ühiste tegevuskavade 
väljatöötamise, sisu, vastuvõtmise, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

nagu on kindlaks määratud komisjoni 
otsuses, millega ühine tegevuskava vastu 
võetakse. Ühise tegevuskava kontrollimine 
ja audit peaksid samuti piirduma nende 
vahe-eesmärkide, väljundite ja tulemuste 
saavutamise kontrolliga. Seega on tarvis 
kehtestada reeglid ühiste tegevuskavade 
väljatöötamise, sisu, vastuvõtmise, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia nõuab integreeritud 
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.

(65) Kui linna arengu või territoriaalarengu 
strateegia nõuab integreeritud 
lähenemisviisi, sest see hõlmab ühe või 
mitme rakenduskava enam kui ühe 
prioriteetse suuna investeeringuid, tuleks 
fondidelt toetust saavad meetmed ellu viia 
integreeritud territoriaalse investeeringuna.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Et tagada programmi käsitleva olulise 
ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 
et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 

(67) Et tagada programmi käsitleva olulise 
ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 
et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 
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halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu.

halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu.
Sedavõrd kuivõrd kõnealused 
andmevahetused hõlmavad isikuandmeid, 
tuleb rakendada direktiivi 95/46/EÜ ja 
määruse (EÜ) 45/2001 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, 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 ELi 
kodanike teadlikkuse tõstmist
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja selle 
tähtsuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või 
portaal, mille kaudu antakse teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust ning 
selgitada paremini liidu arendamise 
põhimõtteid piirkondliku arengu ja 
sektoriülese tegevuse valdkonnas, peaks 
igas liikmesriigis olema üks veebileht või 
portaal, mille kaudu antakse selges ja 
mõistetavas keeles teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 323
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

(72) Et parandada rahastamisvõimalusi ja 
projektide toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavust ja läbipaistvust, peaks igas 
liikmesriigis olema üks veebileht või -
portaal, mille kaudu antakse arusaadavat 
ja kergesti kättesaadavat teavet kõikide 
rakenduskavade kohta, sealhulgas loetelud 
toimingutest, mida iga rakenduskava 
raames toetatakse.

Or. es

Selgitus

Tuleb tagada, et antav teave oleks arusaadav ja kättesaadav.

Muudatusettepanek 324
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga 
piirkonnakategooria jaoks, et tagada 
sobiva tasandi siseriikliku toetuse kaudu 
kaasfinantseerimise põhimõtte järgimine.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 325
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi siseriikliku 
toetuse kaudu kaasfinantseerimise 
põhimõtte järgimine.

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi avaliku ja 
erasektori siseriikliku toetuse kaudu 
kaasfinantseerimise põhimõtte järgimine.
Praeguseid riiklikke 
kaasfinantseerimismäärasid tuleks tõsta 
praeguse majandusliku olukorra tõttu, 
mis juba iseenesest esitab piirkondadele 
väljakutseid. Pealinnapiirkondadele, mis 
on liidu enim arenenud piirkonnad, tuleb 
tagada suurem paindlikkus.

Or. en
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Muudatusettepanek 326
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi siseriikliku 
toetuse kaudu kaasfinantseerimise 
põhimõtte järgimine.

(73) On vaja määrata kindlaks elemendid, 
mille alusel kohandatakse fondide 
kaasfinantseerimise määra 
rakenduskavades, võttes arvesse iga 
liikmesriigi stabiilsuse ja kasvu paktist 
tulenevaid majanduse juhtimise 
tingimusi, eelkõige liidu vahendite 
mitmekordse mõju tugevdamiseks. Samuti 
on vaja kehtestada kaasrahastamise 
maksimummäärad iga piirkonnakategooria 
jaoks, et tagada sobiva tasandi siseriikliku 
toetuse kaudu kaasfinantseerimise 
põhimõtte järgimine.

Or. pt

Selgitus

Kaasrahastamismäär tuleb ette näha vastavalt iga liikmesriigi majandustingimustele, mis on 
loetletud stabiilsuse ja kasvu paktis. Tahetakse, et oleks paindlik võimalus, et Euroopa 
Komisjon saaks kaasrahastamismäära suurendada ja hõlbustada projektide arendamist, kui 
mõnel liikmesriigil on suuri eelarveraskusi.

Muudatusettepanek 327
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Liikmesriigid peavad iga 
rakenduskava puhul nimetama 
korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja 
funktsionaalselt sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Et liikmesriikidel 

(74) Liikmesriigid peavad iga 
rakenduskava puhul nimetama 
korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja 
funktsionaalselt sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Et liikmesriikidel 
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oleks kontrollisüsteemide kehtestamisel 
rohkem paindlikkust, on kohane ette näha 
võimalus, et sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid täidab korraldusasutus.
Liikmesriigil peaks olema ka võimalus 
nimetada vahendusasutused, mis täidavad 
mõningaid korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid. Sellisel 
juhul peaks liikmesriik selgesti sätestama 
nende vastavad vastutusalad ja ülesanded.

oleks kontrollisüsteemide kehtestamisel 
rohkem paindlikkust, on kohane ette näha 
võimalus, et sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid täidab korraldusasutus.
Liikmesriigil peaks olema ka võimalus 
nimetada vahendusasutused, mis täidavad 
mõningaid korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid 
tingimusel, et nad on projekti- ja 
programmijuhtimise alal pädevad. Sellisel 
juhul peaks liikmesriik selgesti sätestama 
nende vastavad vastutusalad ja ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Liikmesriigid peavad iga 
rakenduskava puhul nimetama 
korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja 
funktsionaalselt sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Et liikmesriikidel 
oleks kontrollisüsteemide kehtestamisel 
rohkem paindlikkust, on kohane ette näha 
võimalus, et sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid täidab korraldusasutus.
Liikmesriigil peaks olema ka võimalus 
nimetada vahendusasutused, mis täidavad 
mõningaid korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid. Sellisel 
juhul peaks liikmesriik selgesti sätestama 
nende vastavad vastutusalad ja ülesanded.

(74) Liikmesriigid peavad iga 
rakenduskava puhul nimetama 
korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja 
funktsionaalselt sõltumatu 
auditeerimisasutuse. Et liikmesriikidel 
oleks kontrollisüsteemide kehtestamisel 
rohkem paindlikkust, on kohane ette näha 
võimalus, et sertifitseerimisasutuse 
ülesandeid täidab korraldusasutus.
Liikmesriigil peaks olema ka võimalus 
nimetada vahendusasutused, mis täidavad 
mõningaid korraldusasutuse või 
sertifitseerimisasutuse ülesandeid 
tingimusel, et nad on projekti- ja 
programmijuhtimise alal pädevad. Sellisel 
juhul peaks liikmesriik selgesti sätestama 
nende vastavad vastutusalad ja ülesanded.

Or. en
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Muudatusettepanek 329
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Korraldusasutus kannab peamist 
vastutust fondide tulemusliku ja tõhusa 
rakendamise eest ning täidab seega suure 
hulga funktsioone, mis on seotud 
programmide juhtimise ja järelevalve, 
finantsjuhtimise ja kontrolliga ning 
projektide väljavalimisega. Tuleks
sätestada asutuse vastutus ja ülesanded.

(75) Korraldusasutus kannab peamist 
vastutust fondide tulemusliku ja tõhusa 
rakendamise eest ning täidab seega suure 
hulga funktsioone, mis on seotud 
projektide ja programmide juhtimise ja 
järelevalve, finantsjuhtimise ja kontrolliga 
ning projektide väljavalimisega. Määruse 
artiklites tuleks sätestada asutuse vastutus 
ja ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Et võtta arvesse ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide spetsiifilist korraldust 
ning vajadust tagada proportsionaalne 
lähenemine, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja 
sertifitseerimisasutuse akrediteerimiseks 
ja akrediteeringu tühistamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Et võtta arvesse ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide spetsiifilist korraldust 
ning vajadust tagada proportsionaalne 
lähenemine, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja 
sertifitseerimisasutuse akrediteerimiseks 
ja akrediteeringu tühistamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Et võtta arvesse ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide spetsiifilist korraldust 
ning vajadust tagada proportsionaalne 
lähenemine, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse 
akrediteerimiseks ja akrediteeringu 
tühistamiseks.

(78) Et võtta arvesse ERFi, ESFi ja 
Ühtekuuluvusfondi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide spetsiifilist korraldust 
ning vajadust tagada proportsionaalne 
lähenemine, on vaja erisätteid 
korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse 
menetluste ja toimimise kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Lisaks finantsjuhtimise ühistele 
eeskirjadele on vaja lisasätteid ERFi, ESFi 
ja Ühtekuuluvusfondi kohta. Eelkõige 

(80) Lisaks finantsjuhtimise ühistele 
eeskirjadele on vaja lisasätteid ERFi, ESFi 
ja Ühtekuuluvusfondi kohta. Eelkõige 
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selleks, et anda komisjonile enne 
raamatupidamisaruannete kontrollimist ja 
heakskiitmist piisav kindlus, tuleks 
vahemaksete taotlused rahuldada 90 %
ulatuses summast, mis saadakse, 
kohaldades prioriteetse suuna abikõlblike 
kulutuste suhtes iga prioriteetse suuna 
kaasrahastamise määra, mis on kindlaks 
määratud rakenduskava vastuvõtmise 
otsuses. Tasumata summad tuleks 
liikmesriigile välja maksta 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrolli ja heakskiitmise järel, tingimusel, 
et on saadud piisav kinnitus 
raamatupidamisarvestuse kontrolliga 
hõlmatud aasta kulutuste abikõlblikkuse 
kohta.

selleks, et anda komisjonile piisav kindlus, 
tuleks vahemaksete taotlused rahuldada 
90% ulatuses summast, mis saadakse, 
kohaldades prioriteetse suuna abikõlblike 
kulutuste suhtes iga prioriteetse suuna 
kaasrahastamise määra, mis on kindlaks 
määratud rakenduskava vastuvõtmise 
otsuses. Tasumata summad tuleks 
aruandebilansi kontode sulgemisel
liikmesriigile välja maksta, tingimusel, et 
on saadud piisav kinnitus kulutuste 
abikõlblikkuse kohta.

Or. es

Selgitus

Aastaaruande bilansi kontode sulgemisega tahetakse Euroopa Majanduskomisjoni sõnul 
kergendada aruandeperioodi bilansi koostamist ja vähendada raamatupidamisdokumentide 
kinnipidamise kestust. Praktikas raskendavad need lihtsustamist, mille kohta komisjon on 
ettepaneku teinud, sest neid on keeruline rakendada programmitöö perioodil, millel kestel 
peab tingimuste parandamine keskenduma, teiselt poolt, tulemuste hindamisele.

Muudatusettepanek 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Et tagada, et toetusesaajad saaksid 
toetuse kätte niipea kui võimalik, ja 
tugevdada komisjonile antavat 
õiguspärasuse kinnitust, on kohane nõuda, 
et maksetaotlused sisaldaksid ainult 
kulutusi, mille jaoks toetus on 
toetusesaajatele välja makstud. Igal aastal
tuleks ette näha eelmaksed, et 
liikmesriikidel oleks piisavalt vahendeid, et 
sellise korra alusel tegutseda. Eelmaksed 

(81) Et tagada, et toetusesaajad saaksid 
toetuse kätte niipea kui võimalik, ja 
tugevdada komisjonile antavat 
õiguspärasuse kinnitust, on kohane nõuda, 
et maksetaotlused sisaldaksid ainult 
kulutusi, mille jaoks toetus on 
toetusesaajatele välja makstud. Tuleks ette 
näha eelmaksed, et liikmesriikidel oleks 
piisavalt vahendeid, et sellise korra alusel 
tegutseda. Eelmaksed tuleks 
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tuleks igal aastal
raamatupidamisarvestuse kontrolli ja 
heakskiitmise käigus
raamatupidamisarvestusest välja kanda.

raamatupidamisarvestusest välja kanda 
selleks kehtestatud korras.

Or. es

Muudatusettepanek 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) On vaja täpsustada fondide suhtes 
kohaldatav raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrolli ja heakskiitmise 
üksikasjalik kord, et tagada selle korra 
selge alus ja õiguskindlus. Tähtis on anda 
liikmesriigile piiratud võimalus näha oma 
aastaaruandes ette eelarvesäte, mille 
suhtes auditeerimisasutuses on veel 
menetlus pooleli.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Raamatupidamisaruannete iga-
aastase kontrollimise ja kinnitamisega 
peaks kaasnema lõpuleviidud toimingute 
(ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul) või 
kulutuste (ESFi puhul) iga-aastane 
lõpetamine. Et vähendada 
rakenduskavade lõpetamisega seonduvaid 
kulusid, vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ja tagada õiguskindlus, 

välja jäetud
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peaks iga-aastane lõpetamine olema 
kohustuslik – see piiraks aega, mille 
jooksul tõendavaid dokumente tuleb alles 
hoida ja mille jooksul toiminguid võib 
auditeerida ja finantskorrektsioone 
kehtestada.

Or. es

Muudatusettepanek 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Raamatupidamisaruannete iga-aastase 
kontrollimise ja kinnitamisega peaks 
kaasnema lõpuleviidud toimingute (ERFi 
ja Ühtekuuluvusfondi puhul) või kulutuste 
(ESFi puhul) iga-aastane lõpetamine. Et 
vähendada rakenduskavade lõpetamisega 
seonduvaid kulusid, vähendada 
toetusesaajate halduskoormust ja tagada 
õiguskindlus, peaks iga-aastane 
lõpetamine olema kohustuslik – see 
piiraks aega, mille jooksul tõendavaid 
dokumente tuleb alles hoida ja mille 
jooksul toiminguid võib auditeerida ja 
finantskorrektsioone kehtestada.

(84) Raamatupidamisaruannete iga-aastase 
kontrollimise ja kinnitamisega peaks 
kaasnema lõpuleviidud toimingute (ERFi 
ja Ühtekuuluvusfondi puhul) või kulutuste 
(ESFi puhul) iga-aastane lõpetamine. Et 
vähendada rakenduskavade lõpetamisega 
seonduvaid kulusid, vähendada 
toetusesaajate halduskoormust ja tagada 
õiguskindlus, võivad liikmesriigid valida
iga-aastase lõpetamise – see piiraks aega, 
mille jooksul tõendavaid dokumente tuleb 
alles hoida ja mille jooksul toiminguid võib 
auditeerida ja finantskorrektsioone 
kehtestada.

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Raskes finantsolukorras või sellest 
ohustatud liikmesriikide puhul, kellele 
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osutatakse juba toetavaid meetmeid liidu 
finantstoetuse kujul, peaks komisjonil 
olema võimalus anda liikmesriigile 
kasutada korrigeeritud ja/või tagasi 
nõutud vahendid ja/või intressikasum või 
muud sissenõutud vahendid keskse 
juhtimise alusel kooskõlas 
finantsmääruse artikliga 55 a eraldi 
programmi raames, mis keskendub 
majanduskasvu soodustavatele 
investeeringutele, eelkõige majandusega 
seotud taristuprojektidele.

Or. de

Muudatusettepanek 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 b) Et raskes finantsolukorras või 
sellest ohustatud liikmesriikide 
finantsolukorda mitte rohkem teravdada, 
peaks komisjon kõnealuste liikmesriikide 
taotluse alusel ja nende juhtimisel 
võimalikult kiiresti nendele 
liikmesriikidele kasutada andma tagasi 
nõutud või peatatud vahendid eraldi 
programmi alusel, mille eesmärk on 
majanduskasvu konkreetne soodustamine 
(nt majandusega seotud infrastruktuuri 
edendamine).

Or. de

Muudatusettepanek 340
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
läbi viia ainul üks audiitorkontroll, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 250 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Komisjoni peaks 
vähendama oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele

Or. en

Muudatusettepanek 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Vähemalt 25 
miljoni euro suuruste toimingute puhul 
peaks komisjonil olema kontrollikohustus.
Auditeerimisi peab siiski olema võimalik 
teha igal ajal, kui on märke rikkumisest, 
ümberpaigutamisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
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rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
auditeerimisasutus on olnud eelmisel 
toetusperioodil usaldusväärne.

Or. de

Muudatusettepanek 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
läbi viia ainul üks audiitorkontroll, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 200 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

Or. en

Selgitus

Rakenduskavade järelvalves proportsionaalsuse tagamiseks tehakse ettepanek, et 
abikõlblikule kulule, mis ei ületa 200 000 eurot, tehakse vaid üks audiitorkontroll.

Muudatusettepanek 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 200 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 
märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu, kui 
toimingu abikõlblike kulutuste kogusumma 
ei ületa 100 000 eurot. Auditeerimisi peab 
siiski olema võimalik teha igal ajal, kui on 
märke rikkumisest või pettusest, või 
auditivalimina pärast lõpuleviidud 
toimingu lõpetamist. Et komisjoni 
auditeerimistase oleks proportsionaalne 
riskiga, peaks komisjonil olema võimalik 
vähendada oma auditeerimistegevust 
rakenduskavade puhul, kus ei ole 

(87) Toimingute auditeerimise sagedus 
peaks olema proportsionaalne fondidest 
antava liidu abi ulatusega. Eelkõige tuleks 
vähendada audiitorkontrollide arvu 
võimalikult palju ühe audiitorkontrollini, 
kui toimingu abikõlblike kulutuste 
kogusumma ei ületa 100 000 eurot.
Auditeerimisi peab siiski olema võimalik 
teha igal ajal, kui on märke rikkumisest või 
pettusest, või auditivalimina pärast 
lõpuleviidud toimingu lõpetamist. Et 
komisjoni auditeerimistase oleks 
proportsionaalne riskiga, peaks komisjonil 
olema võimalik vähendada oma 
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märkimisväärseid vajakajäämisi või kui 
võib jääda lootma auditeerimisasutusele.

auditeerimistegevust rakenduskavade 
puhul, kus ei ole märkimisväärseid 
vajakajäämisi või kui võib jääda lootma 
auditeerimisasutusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, rahastamisvahendite 
üksikasjalike eeskirjadega (toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
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valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
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eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. de

Selgitus

Artikleid 20 ja 64 käsitlevate muudatusettepanekutega kohandamine.

Muudatusettepanek 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad 
eesmärke ja kriteeriume partnerluse 
rakendamise toetamiseks, ühise 
strateegilise raamistiku vastuvõtmisega, 
tulemusreservi jaotamise lisaeeskirjadega, 
kohaliku arengu strateegiatega hõlmatud 
piirkonna ja rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate eeskirjadega, 
varade ülekandmise ja haldusega, juhtimise 
ja kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.
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muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 348
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, ühise strateegilise raamistiku 
vastuvõtmisega, tulemusreservi jaotamise 
lisaeeskirjadega, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratlusega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamisleppeid käsitlevate 
eeskirjadega, varade ülekandmise ja 
haldusega, juhtimise ja kontrolli 
korraldusega, maksetaotluste reeglitega ja 
iga-aastaste osamaksete kapitaliseerimise 
süsteemi kehtestamisega, tulu tekitavate 
toimingute kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega, toetuste kaudsete 
kulude suhtes kohaldatava kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega 

(88) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid vähem olulisi 
sätteid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta kooskõlas aluslepingu 
artikliga 290 vastu õigusakte seoses 
käitumisjuhistega, mis käsitlevad eesmärke 
ja kriteeriume partnerluse rakendamise 
toetamiseks, kliimamuutusi puudutavaid 
eesmärke toetava teabe pakkumiseks 
kasutatud metoodikaga, kohaliku arengu 
strateegiatega hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku määratluse kriteeriumitega, 
rahastamisvahendite üksikasjalike 
eeskirjadega (eelhindamine, toetuste 
kombineerimine, kulude abikõlblikkus, 
meetmete liigid, mida ei toetata), 
eeskirjadega teatavat tüüpi 
rahastamisvahendite kohta, mis 
moodustatakse riiklikul, piirkondlikul, 
riikide- või piiriülesel tasandil, 
rahastamislepete ja 
strateegiadokumentide miinimumsätteid
käsitlevate eeskirjadega, varade 
ülekandmise ja haldusega, juhtimise ja 
kontrolli korraldusega, maksetaotluste 
reeglitega ja iga-aastaste osamaksete 
kapitaliseerimise süsteemi kehtestamisega, 
tulu tekitavate toimingute kindla 
maksemäära kindlaksmääramisega, 
toetuste kaudsete kulude suhtes 
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olemasolevate meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate 
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

kohaldatava kindla maksemäära 
kindlaksmääramisega olemasolevate 
meetodite alusel ja liidu 
valdkonnapoliitikas kohaldatavate
vastavate määradega, liikmesriikide 
kohustustega seoses eeskirjade rikkumisest 
teatamise menetlusega ja põhjendamatult 
makstud summade tagasinõudmisega, 
toiminguid käsitleva teabevahetuse 
üksikasjadega, piisava kontrolljälje 
tagamisega, siseriiklike auditite 
tingimustega, auditeerimise jooksul 
kogutud andmete kasutamist puudutavate 
eeskirjadega, korraldus- ja 
sertifitseerimisasutuste akrediteerimise 
kriteeriumidega, üldtunnustatud 
andmekandjate kindlaksmääramisega ning 
kohaldatava finantskorrektsiooni tasemega.
Komisjonil peaksid olema ka volitused 
muuta V lisa, juhuks kui edaspidi tekib 
kohandamisvajadus. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 



AM\903190ET.doc 125/174 PE489.656v01-00

ET

kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused 
ning otsused finantsraskustes 
liikmesriikidele mõeldud eriprogrammide 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 

(90) Komisjonil peaks olema kõigi 
ühissätete määrusega kaetud fondide 
puhul volitus võtta rakendusaktidega vastu 
partnerluslepingute heakskiitmise otsused 
ning kohustusest vabastamise korral 
programmide kehtestamise otsuste 
muutmise otsused; fondide puhul aga peaks 
tal olema volitus võtta vastu otsused, milles 
määratakse kindlaks „majanduskasvu ja 
tööhõive investeeringute” eesmärgile 
vastavad piirkonnad ja liikmesriigid, 
sätestatakse liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
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jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summad, mis tuleb iga 
liikmesriigi struktuurifondide eraldisest 
kanda üle puudust kannatavatele isikutele 
mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
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otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, tulemusreservi 
eraldamise otsused, liikmesriigi 
majanduspoliitikaga seotud maksete 
peatamise otsused ning kohustusest 
vabastamise korral programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb iga liikmesriigi struktuurifondide 
eraldisest kanda üle puudust kannatavatele 
isikutele mõeldud toiduabiks, samuti 
rakenduskavade vastuvõtmise ja muutmise 
otsused, suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

(90) Komisjonil peaks olema volitus võtta 
kõigi ÜSRi fondide puhul 
rakendusaktidega vastu partnerluslepingute 
heakskiitmise otsused, programmide 
kehtestamise otsuste muutmise otsused;
fondide puhul aga peaks tal olema volitus 
võtta vastu otsused, milles määratakse 
kindlaks „majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgile vastavad 
piirkonnad ja liikmesriigid, sätestatakse 
liikmesriikidele eraldatavate 
kulukohustuste assigneeringute aastane 
jaotus, sätestatakse summa, mis tuleb iga 
liikmesriigi Ühtekuuluvusfondi eraldisest 
kanda üle Euroopa Ühendamise 
Rahastusse, sätestatakse summad, mis 
tuleb igalt liikmesriigilt kanda üle puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toiduabiks, samuti rakenduskavade 
vastuvõtmise ja muutmise otsused, 
suurprojektide otsused, ühiste 
tegevuskavade otsused, maksete peatamise 
otsused ja finantskorrektsioonide otsused.

Or. es

Muudatusettepanek 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri piirkondade 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade või saarte, 
eeskätt maapiirkondade, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondade ning 
püsivate raskete looduslike või 
demograafiliste tingimuste all kannatavate 
piirkondade mahajäämust, ei saa 
liikmesriigid piisaval tasemel saavutada, 
vaid see on paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit kehtestada meetmed 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri piirkondade 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 
ebasoodsamate piirkondade, eeskätt 
maapiirkondade, tööstuslikust üleminekust 
mõjutatud piirkondade ning püsivate 
raskete looduslike või demograafiliste 
tingimuste all kannatavate piirkondade, 
näiteks väga väikese rahvastikutihedusega 
põhjapoolseimate piirkondade, saarte, 
piiriüleste ja mäestikualade ning 
äärepoolseimate piirkondade, 
mahajäänud linnapiirkondade ja kaugete 
piirilinnade mahajäämust, ei saa 
liikmesriigid piisaval tasemel saavutada, 
vaid see on paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit kehtestada meetmed 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. es

Selgitus

Arvestada tuleb nii artiklis 174 nimetatud piirkondi kui ka mahajäänud linnapiirkondi, 
taandarenenud maapiirkondi ja kaugeid piirilinnu.

Muudatusettepanek 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri piirkondade 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 

(93) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt vähendada eri piirkondade 
arengutaseme ebavõrdsust ja kõige 
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ebasoodsamate piirkondade või saarte, 
eeskätt maapiirkondade, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondade ning 
püsivate raskete looduslike või 
demograafiliste tingimuste all kannatavate 
piirkondade mahajäämust, ei saa 
liikmesriigid piisaval tasemel saavutada, 
vaid see on paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit kehtestada meetmed 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ebasoodsamate piirkondade või saarte, 
eeskätt maapiirkondade, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondade, 
äärepoolseimate piirkondade ning 
püsivate raskete looduslike või 
demograafiliste tingimuste all kannatavate 
piirkondade mahajäämust, ei saa 
liikmesriigid piisaval tasemel saavutada, 
vaid see on paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit kehtestada meetmed 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93 a)Vastavalt Euroopa Nõukogu 30.
jaanuari 2012 aasta deklaratsioonile 
peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid 
moderniseerima oma majandust ja 
tugevdama konkurentsivõimet, et tagada 
jätkusuutlik kasv. Euroopa Liit ja 
liikmesriigid peavad kohaldama 
järjepideva ja kompleksse lähenemise, mis 
ühendaks aruka investeeringuid säilitava 
eelarve konsolideerituse ja 
struktuurimeetmed edasise 
majanduskasvu ja tööhõive 
saavutamiseks. Edasine majanduskasv ja 
tööhõive, austades subsidiaarsuse 
põhimõtet, eeldab uute innovaatiliste 
koostöövahendite kasutuselevõtmist 
riikideülesel makropiirkondlikul tasandil.
Nende eesmärkide saavutamisel mängivad 
olulist rolli makropiirkondlikud 
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arengufondid, mis loovad ühtse 
strateegilise raamistiku innovaatilise osa.
Liikmesriikide koostöö on 
makropiirkondade tasandil, ühiste, 
makropiirkondlikest arengufondidest 
rahastatavate suurprojektide 
realiseerimisel Euroopa Liidu uute 
eesmärkide ja liikmesriikide huvide 
sünergiline kehastus.

Or. sk

Selgitus

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí::
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách.
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Muudatusettepanek 357
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 1 – lõige 3 – esimene lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eeskirjad peaksid 
peegeldama Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse prioriteete ja 
põhimõtteid ning võimaldama selle 
rakendamist Euroopa, riiklikul ja 
piirkondlikul tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” – eesmärgid ja 
ühised sihid, mis annavad suuna 
liikmesriikide ja liidu tegevusele ning mis 
on sätestatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal: aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” ning 
sisalduvad Euroopa Ülemkogu 17. juuni 
2010. aasta järeldustes I lisana (Euroopa 
uus tööhõive ja majanduskasvu strateegia, 
ELi peamised eesmärgid), nõukogu 
13. juuli 2010. aasta soovituses 
liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika 
üldsuuniste kohta ning nõukogu 
21. oktoobri 2010. aasta otsuses 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta, samuti nende eesmärkide ja ühiste 
sihtide muudatustes;

(1) „liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” – eesmärgid, 
mis annavad suuna liikmesriikide ja liidu 
tegevusele ning mis on sätestatud 
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal:
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” ning sisalduvad 
Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta 
järeldustes I lisana (Euroopa uus tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia, ELi peamised 
eesmärgid), nõukogu 13. juuli 2010. aasta 
soovituses liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniste kohta ning
nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta otsuses 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta, samuti nende eesmärkide 
muudatustes;

Or. fr

Muudatusettepanek 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
dokument, milles liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihid teisendatakse ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed, 
mida rahastatakse igast ÜSRi fondist, 
ning mehhanismid ÜSRi fondide 
programmitöö ühtsuse ja järjepidevuse 
tagamiseks liikmesriikide ja liidu 
majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
raamdokument, mis koordineerib ja 
määrab investeerimisprioriteedid selleks, 
et saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgid ja sihid, 
määrates iga temaatilise eesmärgi jaoks 
mehhanismid ÜSRi fondide programmitöö 
ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks 
liikmesriikide ja liidu sotsiaal-, majandus-
tööhõive- ja säästva arengu poliitikaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „ühine strateegiline raamistik” –
dokument, milles liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu eesmärgid ja 
sihid teisendatakse ÜSRi fondide 
põhimeetmeteks, määrates iga temaatilise 
eesmärgi jaoks kindlaks põhimeetmed, 
mida rahastatakse igast ÜSRi fondist,
ning mehhanismid ÜSRi fondide 
programmitöö ühtsuse ja järjepidevuse 
tagamiseks liikmesriikide ja liidu 
majandus- ja tööhõivepoliitikaga;

(2) „ühine strateegiline raamistik“ (ÜSR) –
käesoleva määruse lisas olev mittetäielik 
iga ÜSR-i fondi toetatav soovituslike 
meetmete nimekiri rahastamisperioodiks 
2014–2020, mis aitab liikmesriikidel 
saavutada liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu eesmärgid ja sihid, 
eelkõige käesoleva määruse artiklis 9 
esitatud temaatilised eesmärgid. Samuti 
sisaldab käesolev dokument mehhanisme 
ÜSRi fondide programmitöö ühtsuse ja 
järjepidevuse tagamiseks liikmesriikide ja 
liidu majandus- ja tööhõivepoliitikaga ja 
teiste liidu asjakohaste poliitikate ja 
vahenditega ning ÜSRi fondidevahelist 
koordineerimist. Tunnustades 
piirkondade erinevaid vajadusi ning 
eesmärgiga tagada regionaalarengu 
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piisav paindlikkus, on kavandatud 
soovituslike meetmete valik mittetäielikust 
nimekirjast liikmesriigi ja piirkonna 
vastutada;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

(4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, millesse 
kaasatakse partnerid ning mis on 
kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
põhimõttega vastavalt artiklile 5, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 362
László Surján

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 

(4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel ja 
mitmetasandilise võimalikult varasest 
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aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

staadiumist alates abisaajaid kaasava 
juhtimise kaudu liidu ja liikmesriikide 
ühiseid meetmeid liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „programmitöö” – mitmeastmeline
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimiseks;

4) „programmitöö” – mitmeastmeline 
korralduse, otsustamise ja rahaliste 
vahendite eraldamise protsess, mille 
eesmärk on rakendada mitut aastat 
hõlmava ajavahemiku vältel liidu ja 
liikmesriikide ühiseid meetmeid liidu 
põhieesmärkide saavutamiseks aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia abil;

Or. es

Muudatusettepanek 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „toetusesaaja” – toimingute algatamise 
või algatamise ja rakendamise eest vastutav 
avalik-õiguslik või eraõiguslik organ;
riigiabi kontekstis tähendab termin 
„toetusesaaja” üksust, mis saab toetust;
rahastamisvahendite kontekstis tähendab 
termin „toetusesaaja” asutust, kes 
rakendab rahastamisvahendit;

(8) „abisaaja” – toimingute algatamise või 
algatamise ja rakendamise eest vastutav 
avalik-õiguslik või eraõiguslik organ;
riigiabi kontekstis tähendab termin 
„abisaaja” üksust, mis saab toetust;
rahastamisvahendite kontekstis tähendab 
termin „abisaaja” asutust, kes rakendab 
rahastamisvahendit;
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Or. de

Muudatusettepanek 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab vähemalt 
osaliselt kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisele ja mida rakendatakse 
partnerluses asjakohasel tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 366
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse kohaliku ametivõimu poolt
partnerluses asjakohasel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida rakendab 
kohalik omavalitsus partnerluses 
asjakohasel tasandil;

Or. fr

Muudatusettepanek 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks ning kohalikul tasandil 
integreeritud kestva arengu tagamiseks, 
mis aitab kaasa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisele ja mida rakendatakse 
partnerluses erilisel allpiirkondlikul 
territoriaalsel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse kohaliku ametivõimu poolt
partnerluses asjakohasel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

(16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse kohaliku ametivõimu poolt
partnerluses asjakohasel tasandil;

Or. en

Selgitus

Kohalikud ametivõimud on ELi regionaalarengu strateegia peamised elluviijad.

Muudatusettepanek 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida 
rakendatakse partnerluses asjakohasel 
tasandil;

16) „kohaliku arengu strateegia” – ühtne 
kogum toiminguid kohaliku tasandi 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks, mis aitab kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele ja mida vajaduse 
korral rakendatakse partnerluses 
asjakohasel tasandil;

Or. es

Muudatusettepanek 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „jooksev lõpetamine” – toimingute 
lõpetamine raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrolli ja heakskiitmise 
tulemusel ja enne programmi üldist 
lõpetamist;

(17) „jooksev lõpetamine” – toimingute 
lõpetamine enne programmi üldist 
lõpetamist;

Or. es

Muudatusettepanek 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga ning milles on 
sätestatud liikmesriigi strateegia, 

(18) „partnerlusleping” – dokument, mille 
liikmesriik on partnerite kaasabil ette 
valmistanud kooskõlas mitmetasandilise 
haldamise meetodiga, nagu see on 
sätestatud käesoleva määruse artiklis 5,
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prioriteedid ja meetmed ÜSRi fondide 
kasutamiseks tulemuslikult ja tõhusalt, et 
järgida liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaid, ning mille 
komisjon on pärast hindamist ja dialoogi 
liikmesriigiga heaks kiitnud;

ning milles on sätestatud liikmesriigi 
strateegia, prioriteedid ja meetmed ÜSRi 
fondide kasutamiseks tulemuslikult ja 
tõhusalt, et järgida liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiaid, tunnustades samal ajal 
piirkondade erinevaid vajadusi, ning mis 
tagab jätkusuutliku piirkondliku arengu 
jaoks vajaliku piisava paindlikkuse, ning 
mille komisjon on pärast hindamist ja 
dialoogi liikmesriigiga heaks kiitnud;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „piirkonnakategooria” – piirkondade 
liigitus vähem arenenud piirkondadeks, 
üleminekupiirkondadeks või enam 
arenenud piirkondadeks vastavalt artikli 82 
lõikele 2;

(19) „piirkonnakategooria” – piirkondade 
liigitus vähem arenenud piirkondadeks või 
enam arenenud piirkondadeks vastavalt 
artikli 82 lõikele 2;

Or. de

Muudatusettepanek 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) „makropiirkond" tähendab 
liikmesriikide rühma piirkondade 
ruumilist struktuuri, mis on defineeritud 
heakskiidetud makropiirkondlikus 
strateegias; tegemist on 
makropiirkondliku arengufondi 
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programmi valdkonnaga;

Or. sk

Selgitus

Uus mõiste tuleb defineerida.

Muudatusettepanek 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene osa – artikkel 2 – lõige 2 – punkt 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 b) „makropiirkondlik arengufond"
tähendab riikideülest finantsfondi, mis 
asutatakse makropiirkonna liikmesriikide 
rühma lepinguga ja mida finantseeritakse 
ÜSRi fondidest; tegemist on ühtse 
strateegilise raamistiku innovatsiooni 
puudutava osaga.

Or. sk

Selgitus

Uus mõiste tuleb defineerida.

Muudatusettepanek 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et saavutada 
majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik 
ühtekuuluvus ning viia ellu liidu aruka, 
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koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 
4 alusel.

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, võttes arvesse koondsuuniseid 
ning riiklikke reformikavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide ja 
makropiirkondlike arengufondide 
programmide kaudu, mis täiendavad 
riiklikke, piirkondlikke ja kohaliku tasandi 
meetmeid, et viia ellu liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, võttes arvesse koondsuuniseid, 
riiki käsitlevaid soovitusi aluslepingu 
artikli 121 lõike 2 kohaselt ning vastavaid 
nõukogu soovitusi, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 148 lõike 4 alusel.

Or. sk

Selgitus

Võttes arvesse ühtse strateegilise raamistiku innovatsiooni puudutava osa muudatusi.

Muudatusettepanek 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia ning täita 
fondide kindlaid missioone vastavalt 
nende aluslepingust tulenevatele 
eesmärkidele, võttes arvesse asjakohaseid 
koondsuuniseid, asjakohaseid riiki 
käsitlevaid soovitusi aluslepingu artikli 121 
lõike 2 kohaselt ning vastavaid nõukogu 
soovitusi, mis on vastu võetud aluslepingu 
artikli 148 lõike 4 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et viia ellu
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

1. ÜSRi fondid annavad toetust 
mitmeaastaste programmide kaudu, mis 
täiendavad riiklikke, piirkondlikke ja 
kohaliku tasandi meetmeid, et minna edasi
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias kindlaks 
määratud eesmärkides, võttes arvesse 
koondsuuniseid, riiki käsitlevaid soovitusi 
aluslepingu artikli 121 lõike 2 kohaselt 
ning vastavaid nõukogu soovitusi, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 148 lõike 4 
alusel.

Or. es
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Muudatusettepanek 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu poliitika ja prioriteetidega ning 
täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
ÜSRi fondidelt saadav toetus on kooskõlas 
liidu asjakohase poliitika, samuti 
horisontaalsete eesmärkidega ja 
prioriteetidega ning täiendab muid liidu 
rahastamisvahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid või (põhi)seadusliku 
raamistiku kohaselt pädevad 
territoriaalsed tasandid vastutavad 
programmide rakendamise ja oma 
ülesannete täitmise eest vastavalt 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele kooskõlas 
liikmesriigi institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga ning vastavuses 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

Or. de

Muudatusettepanek 383
Ramona Nicole Mănescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
majandus- ja sotsiaalpartneritega 
koostöös rakendamise ja oma ülesannete 
täitmise eest vastavalt käesolevale 
määrusele ja fondispetsiifilistele 
eeskirjadele asjakohasel territoriaalsel 
tasandil kooskõlas liikmesriigi 
institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga ning vastavuses 
käesoleva määruse ja fondispetsiifiliste 
eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid asjakohasel territoriaalsel 
tasandil kooskõlas liikmesriigi 
institutsioonilise, õigus- ja 
finantsraamistikuga ja nende selleks 
määratud asutused vastutavad 
programmide ettevalmistamise ja
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. fr

Muudatusettepanek 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
ettevalmistamise ning rakendamise ja oma 
ülesannete täitmise eest vastavalt 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 386
María Irigoyen Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
rakendamise ja oma ülesannete täitmise 
eest vastavalt käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

4. Liikmesriigid ja nende selleks määratud 
asutused vastutavad programmide 
väljatöötamise ja rakendamise ja oma 
ülesannete täitmise eest vastavalt 
käesolevale määrusele ja 
fondispetsiifilistele eeskirjadele 
asjakohasel territoriaalsel tasandil 
kooskõlas liikmesriigi institutsioonilise, 
õigus- ja finantsraamistikuga ning 
vastavuses käesoleva määruse ja 
fondispetsiifiliste eeskirjadega.

Or. es

Selgitus

Fondide väljatöötamise ja rakendamise kõikides etappides tuleb ette näha liikmesriikide ja 
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nende poolt asjaomasel territoriaalsel tasandil määratud asutuste osalemine.

Muudatusettepanek 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – 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 
toetusega.

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 ja toetuse saaja suurusega.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – 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 
toetusega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 389
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – 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 
toetusega.

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 ja kehtima kõigile 
programmidele, millele antav ELi toetus 
jääb alla 150 miljoni euro.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise ÜSRi fondide vahel ning 
liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas nendega, mis 
kuuluvad liidu välistegevuse raamistikku.

6. Kooskõlas oma vastavate kohustustega 
tagavad komisjon ja liikmesriigid 
koordineerimise ÜSRi fondide vahel ning 
liidu muude poliitikavaldkondade ja 
vahenditega, sealhulgas nendega, mis 
kuuluvad liidu välistegevuse raamistikku.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata ja 
vajadusel ressursse suunata neile 
valdkondadele, mille puhul on selgelt 
tagatud muude liidu fondide integreeritud 
käsitus, nt keskkonna- ja kliimaalaste 
integreeritud projektide ühisele 
rahastamisele.

Or. en

Selgitus

Keskkonna- ja kliimaküsimuste süvalaiendamine kõikidesse ELi rahastatavatesse meetmetesse 
on üks peamisi parlamendi mitmeaastase finantsraamistiku määruse nõudeid. LIFE-
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programmi kaasatud projektid on kindel süvalaiendamise vahend. Need võivad olulisel 
määral edendada fondide tõhusat kasutamist. Nende eesmärk on toetada koos teiste ELi 
fondidega peamiste keskkonnaalaste õigusaktide, näiteks jäätmekavade ja kliimastrateegiate 
rakendamist, millel on suur potentsiaal edendada tööhõivet ja majanduskasvu.

Muudatusettepanek 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise 
Rahastusse üle kantav summa ning
komisjoni algatusel ERFi määruse artikli 9 
kohaselt võetavad uuenduslikud meetmed 
ja komisjoni algatusel antav tehniline abi.

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud komisjoni 
algatusel ERFi määruse artikli 9 kohaselt 
võetavad uuenduslikud meetmed ja 
komisjoni algatusel antav tehniline abi.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise 
Rahastusse üle kantav summa ning
komisjoni algatusel ERFi määruse artikli 9 

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud komisjoni 
algatusel ERFi määruse artikli 9 kohaselt 
võetavad uuenduslikud meetmed ja 
komisjoni algatusel antav tehniline abi.
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kohaselt võetavad uuenduslikud meetmed 
ja komisjoni algatusel antav tehniline abi.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 
punktile b, välja arvatud 
Ühtekuuluvusfondist artikli 84 lõikes 4 
osutatud Euroopa Ühendamise Rahastusse 
üle kantav summa ning komisjoni algatusel 
ERFi määruse artikli 9 kohaselt võetavad 
uuenduslikud meetmed ja komisjoni 
algatusel antav tehniline abi.

7. ÜSRi fondidele eraldatud osa Euroopa 
Liidu eelarvest rakendatakse liikmesriikide 
ja komisjoni ühisjuhtimise raamistikus 
vastavalt finantsmääruse artikli 53 punktile 
b, välja arvatud Ühtekuuluvusfondist artikli 
84 lõikes 4 osutatud Euroopa Ühendamise 
Rahastusse üle kantav summa ning 
komisjoni algatusel ERFi määruse artikli 9 
kohaselt võetavad uuenduslikud meetmed 
ja komisjoni algatusel antav tehniline abi ja 
artikli 22 lõikes 22 a nimetatud 
programmid finantsraskustes 
liikmesriikide toetamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tulemuslikkuse, 
eeskätt järelevalve, aruandluse ja 
hindamise abil.

9. Komisjon ja liikmesriigid tagavad ÜSRi 
fondidest saadava abi tulemuslikkuse, 
eeskätt järelevalve, aruandluse ja 
hindamise abil, teavitades võimalikke 
toetusesaajaid rahastamisvõimalustest 
ning tutvustades avalikult 
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ühtekuuluvuspoliitika rolli ja saavutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 4 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesoleva määruses kehtestatud 
eeskirjad peaksid peegeldama Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse prioriteete ja 
põhimõtteid ning võimaldama selle 
rakendamist Euroopa, riiklikul ja 
piirkondlikul tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
kooskõlas artikli 4 lõikega 4
partnerlussuhte asjaomaste piirkondlike
omavalitsustega ning järgmiste 
partneritega:

Or. de

Muudatusettepanek 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad 
liikmesriigid ning piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused partnerlussuhte 
järgmiste partneritega:

Or. it

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad osalema partnerlussuhtes liikmesriikidega 
võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek 398
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad liikmesriik 
ja valitud piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused vastavalt artikli 4 lõikele 4
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 

1. Partnerluslepingu ja iga programmi 
tarbeks korraldab liikmesriik 
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partnerlussuhte järgmiste partneritega: partnerlussuhte, sõlmides 
partnerluslepingud artikli 4 lõike 4 
kohaste pädevate piirkondlike ja kohalike 
asutustega ja järgmiste partneritega:

Or. de

Muudatusettepanek 400
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad
liikmesriigid, pädevad piirkondlikud, 
kohalikud, linnade ja muud avalik-
õiguslikud võimud ning majandus- ja 
sotsiaalpartnerid partnerlussuhte järgmiste 
partneritega:

Or. en

Muudatusettepanek 401
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga programmi 
tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte, sõlmides kooskõlas artikli 
4 lõikega 4 pädevate piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega 
partnerluslepingud. Liikmesriik ja 
pädevad piirkondlikud ja kohalikud 
ametivõimud teevad koostööd ka järgmiste 
partneritega:

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga programmi 
tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte, sõlmides artikli 4 lõike 4 
kohaste pädevate piirkondlike, kohalike ja 
linnade asutustega partnerluslepingud:

Or. de

Selgitus

Linnade tähtsuse põhjal tulemusliku ühtekuuluvuspoliitika jaoks tuleks seoses 
partnerluslepingutega selgituseks lisaks piirkondlikele ja kohalikele asutustele otseselt 
mainida ka linnade asutusi.

Muudatusettepanek 403
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldavad 
liikmesriigid ning kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

Or. it

Muudatusettepanek 404
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Partnerluslepingu ja iga vastava 
programmi tarbeks korraldab liikmesriik 
partnerlussuhte järgmiste partneritega:

1. Partnerluslepingu tarbeks korraldab 
liikmesriik partnerlussuhte järgmiste 
partneritega:

Or. en

Muudatusettepanek 405
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 406
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused, mis korraldavad koostööd ka 
punktides b ja c märgitud partneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
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Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) muud avalik-õiguslikud asutused;

Or. it

Selgitus

Piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused peavad osalema partnerlussuhtes liikmesriikidega 
võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek 408
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad muud avalik-õiguslikud 
asutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 409
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad asutused, keda ei nimetata 
käesoleva lõike sissejuhatavas lauses;
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Or. de

Muudatusettepanek 410
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade, mäestikupiirkondade ja muud 
avalik-õiguslikud asutused;

Or. fr

Muudatusettepanek 411
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade, mäestikualade ja muud avalik-
õiguslikud asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 412
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, 
linnade ja muud avalik-õiguslikud 
asutused;

(a) pädevad muud avalik-õiguslikud 
asutused;
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Or. it

Muudatusettepanek 413
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid; ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 414
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid, sealhulgas 
keskkonnapartnerid, valitsusvälised 
organisatsioonid ning võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. de

Muudatusettepanek 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid,
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võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise 
ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest 
vastutavad organid ning noori esindavad 
organisatsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 416
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, kirikud, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Or. de

Muudatusettepanek 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid, sotsiaalset kaasatust 
edendavad valitsusvälised 
organisatsioonid ning kultuuri, hariduse 
ja noorsoopoliitika valdkonnas tegutsevad 
organisatsioonid.

Or. en
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Muudatusettepanek 418
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning naiste 
ja meeste tegeliku ja efektiivse 
võrdõiguslikkuse tagamise ja 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad organid.

Or. es

Selgitus

Tuleb ette näha naiste ja meeste võrdsete võimaluste tagamise ning diskrimineerimise vastu 
võitlemise eest vastutavate organite osalemine.

Muudatusettepanek 419
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas ettevõtjate ühendused, teadus-
ja tehnoloogiaasutused,
keskkonnapartnerid, valitsusvälised 
organisatsioonid ning võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. pt

Selgitus

Ettevõtjate ühendustel (kaubandus- või tööstussektoris) on piirkondlike majanduste 
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moderniseerimisel ja kohalikus majanduskeskkonnas põhitähtis osa, mistõttu tuleb nad 
partnerluslepingutesse kaasata. Sama kehtib ülikoolide või tehnoloogiakeskuste kohta, mis on 
põhitähtsad selleks, et parandada teadmisi, mis võimaldavad inimestel hõlpsamini tööturule 
pääseda.

Muudatusettepanek 420
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

(c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
sealhulgas sotsiaalset kaasatust 
edendavad mittetulundusühendused, ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

Or. it

Muudatusettepanek 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) riikidevahelise koostöö, hariduse, 
kultuuri ja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas aktiivsed kirikud ja 
religioossed kogukonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriik kaasab partnerlusse need 
institutsioonid, organisatsioonid ja 
rühmad, kes võiks programmide 
rakendamisele mõju avaldada või keda 
see võiks mõjutada. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata rühmadele, keda 
programmid mõjutada võivad ja kellel on 
ise keeruline programme mõjutada, 
eelkõige kõige kaitsetumad ja tõrjutumad 
rühmad.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga ja partnerluslepinguga, nagu 
osutatud lõikes 1, kaasavad liikmesriigid 
partnerid partnerluslepingute 
ettevalmistusse ja eduaruannetesse ning 
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid ja 
valitud piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused vastavalt artikli 4 lõikele 4
partnerid partnerluslepingute 
ettevalmistusse ja eduaruannetesse ning 
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

Or. fr

Muudatusettepanek 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid 
partnerid, kes esindavad liikmesriike 
erinevatel territoriaalsetel tasanditel 
kooskõlas liikmesriikide institutsioonilise 
struktuuriga, partnerluslepingute ja 
eduaruannete ettevalmistuse igasse etappi
ning programmide ettevalmistuse, 
rakendamise, järelevalve ja hindamise
igasse etappi. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga ja partnerluslepingu kohaselt, 
nagu osutatud lõikes 1, kaasavad 
liikmesriigid ning pädevad piirkondlikud 
ja kohalikud ametivõimud, lähtuvalt 
artikli 4 lõikest 4, partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides. Partneritele 
tagatakse võrdne juurdepääs kõnealuste 
eesmärkide rahastamiseks ette nähtud 
rahastutele.

Or. en

Muudatusettepanek 428
László Surján
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid partnerid 
partnerluslepingute ettevalmistusse ja 
eduaruannetesse ning programmide 
ettevalmistusse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse võimalikult 
varasest arengujärgust alates. Partnerid 
osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga kaasavad liikmesriigid 
partnerid partnerluslepingute 
ettevalmistusse ja eduaruannetesse ning
programmide ettevalmistusse, 
rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse. Partnerid osalevad 
programmide järelevalvekomisjonides.

2. Kooskõlas mitmetasandilise valitsemise 
meetodiga osalevad liikmesriigid koostöös 
partneritega partnerluslepingute ja 
eduaruannete koostamises ning 
programmide ettevalmistamises, 
rakendamises, järelevalves ja hindamises.
Partnerid osalevad programmide 
järelevalvekomisjonides.

Or. es

Muudatusettepanek 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 142, et sätestada Euroopa 
käitumisjuhend, millega kehtestatakse 
eesmärgid ja kriteeriumid partnerluse 
elluviimise toetamiseks ning teabe, 
kogemuste, tulemuste ja hea tava 
jagamise hõlbustamiseks liikmesriikide 
vahel.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 431
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 142, et sätestada Euroopa 
käitumisjuhend, millega kehtestatakse 
eesmärgid ja kriteeriumid partnerluse 
elluviimise toetamiseks ning teabe, 
kogemuste, tulemuste ja hea tava 
jagamise hõlbustamiseks liikmesriikide 
vahel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 432
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
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delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada Euroopa käitumisjuhend, 
millega kehtestatakse eesmärgid ja 
kriteeriumid partnerluse elluviimise 
toetamiseks ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada Euroopa käitumisjuhend, 
millega kehtestatakse erilised eesmärgid ja 
kriteeriumid, millega viidatakse 
selgesõnaliselt programmi- ja 
projektijuhtimise suutlikkusele,
partnerluse elluviimise toetamiseks ning 
teabe, kogemuste, tulemuste ja hea tava 
jagamise hõlbustamiseks liikmesriikide 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada Euroopa käitumisjuhend, 
millega kehtestatakse eesmärgid ja 
kriteeriumid partnerluse elluviimise 
toetamiseks ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

3. Komisjonile antakse volitus võtta pärast 
põhjalikku konsulteerimist liidu tasandil 
lõikes 1 osutatud partneritega vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada parimatel tavadel 
põhinev Euroopa käitumisjuhend, millega 
kehtestatakse eesmärgid ja kriteeriumid 
partnerluse elluviimise tagamiseks 
partnerluslepingute ja programmide 
ettevalmistuse, rakendamise järelevalve ja 
hindamise ajal ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja parimate tavade jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
142, et sätestada Euroopa käitumisjuhend, 
millega kehtestatakse eesmärgid ja 
kriteeriumid partnerluse elluviimise 
toetamiseks ning teabe, kogemuste, 
tulemuste ja hea tava jagamise 
hõlbustamiseks liikmesriikide vahel.

3. Kehtestatakse Euroopa käitumisjuhend, 
mis sisaldab soovitusi ja parimaid tavasid
eesmärkide ja kriteeriumite kohta
partnerluse elluviimise toetamiseks ning 
teabe, kogemuste, tulemuste ja hea tava 
jagamise hõlbustamiseks liikmesriikide 
vahel. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 142 vastu delegeeritud 
õigusakte asjaomase Euroopa 
käitumisjuhendi kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Liidu toimimisjuhend peaks 
muuhulgas kirjeldama järgnevaid punkte:
(a) miinimumnõuded osapoolte 
läbipaistva valiku tagamiseks ning selgus 
nende rolli ja vastutuse osas;
(b) miinimumnõuded ja juhised 
asjakohaste osapoolte määratlemise 
kohta, hõlmates eri territoriaaltasandi 
ametivõime, sotsiaal- ja 
majanduspartnereid, kodanikuühiskonda 
ning võrdseid tingimusi ja 
diskrimineerimise taunimist pooldavad 
organid;
(c) pädevate riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude vaheline koostöö;
(d) juhtnöörid partnerluse 
koostööprogrammiks muutmiseks, 
sealhulgas mitmest fondist rahastatud 
programmid, ühendatud tegevuskavad ja 
integreeritud territoriaalsed 
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investeeringud;
(e) miinimumnõuded osapoolte 
tähendusrikkaks osalemiseks 
koostöölepingute ja -programmide 
ettevalmistamisel;
(f)koostöö tõhusa korraldamise 
menetluste miinimumnõuded;
(g) juhised osapoolte kaasamiseks 
järelevalvekomiteedesse, projektide 
valimisse, jälgimisse ja hindamisse;
(h) miinimumnõuded osapooltele juhiste 
jagamiseks ja nendevahelise suutlikkuse 
suurendamiseks;
(i) liikmesriikidevahelise heade tavade 
vahetamise raamistiku kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Selguse ja läbipaistvuse huvides peaks Euroopa Liidu toimimisjuhendi vastuvõtmise 
delegeeritud õigusakti kohaldamisala olema käesolevas määruses täpsemalt määratletud.

Muudatusettepanek 436
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toimimisjuhendis määratletakse 
koostöökriteeriumid, mis on osa 
koostöölepingust. Kõnealused 
koostöökriteeriumid hõlmavad järgnevaid 
punkte:
(a) ametliku koostöö osapoolte 
institutsioonide kirjeldus;
(b) koostööprotsess pädevate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike 
institutsioonidega, tagamaks 
koostööotsuste langetamisel, sealhulgas 
rakenduskava muutmisel, õiguslikult 
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siduvad hääleõigused;
(c) osapoolte institutsioonide ametliku 
läbirääkimisteprotsessi kirjeldus, mis 
hõlmab riiklike juhiseid ja täiendavaid 
rakenduseeskirju;
(e) programmide ettevalmistamisel, 
rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel 
osalevate sidusrühmade kirjeldus;
(f) arengu ja investeeringute 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
protsesside ja asjakohaste dokumentide 
läbipaistvus;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toimimisjuhendis määratletakse 
koostöökriteeriumid, mis on osa 
koostöölepingust ja rakenduskavadest.
Kõnealused koostöökriteeriumid 
hõlmavad järgnevaid punkte:
(a) ametliku koostöö osapoolte 
institutsioonide kirjeldus;
(b) koostööprotsess pädevate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike 
institutsioonidega, tagamaks 
koostööotsuste langetamisel, sealhulgas 
rakenduskava muutmisel, õiguslikult 
siduvad hääleõigused;
(c) osapoolte institutsioonide ametliku 
läbirääkimisteprotsessi kirjeldus, mis 
hõlmab riiklike juhiseid ja täiendavaid 
rakenduseeskirju;
(e) rakenduskavade ettevalmistamisel, 
rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel 
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osalevate sidusrühmade kirjeldus;
(f) arengu ja investeeringute 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
protsesside ja asjakohaste dokumentide 
läbipaistvus.
Kõnealuseid kriteeriumeid tuleb eelnevalt 
kontrollida ning nende kohta peavad 
liikmesriigid esitama komisjonile 
aastaaruande.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada kavandatavat toimimisjuhendit määruse 
tasandil eesmärgiga võimaldada rakendada mitmetasandilist juhtimist ja koostööpõhimõtteid 
kõigil tasanditel Lissaboni lepingust inspireerituna.

Muudatusettepanek 438
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Toimimisjuhendis määratletakse 
koostöökriteeriumid, mis on osa 
koostöölepingust ja rakenduskavadest.
Kõnealused koostöökriteeriumid 
hõlmavad järgnevaid punkte:
(a) ametliku koostöö osapoolte 
institutsioonide kirjeldus;
(b) koostööprotsess pädevate riiklike, 
piirkondlike ja kohalike 
institutsioonidega, tagamaks 
koostööotsuste langetamisel, sealhulgas 
rakenduskava muutmisel, õiguslikult 
siduvad hääleõigused;
(c) osapoolte institutsioonide ametliku 
läbirääkimisteprotsessi kirjeldus, mis 
hõlmab riiklike juhiseid ja täiendavaid 
rakenduseeskirju;
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(d) rakenduskavade ettevalmistamisel, 
rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel 
osalevate sidusrühmade kirjeldus;
(e) arengu ja investeeringute 
partnerluslepingute ja rakenduskavade 
protsesside ja asjakohaste dokumentide 
läbipaistvus.
Kõnealuseid kriteeriumeid tuleb eelnevalt 
kontrollida ning nende kohta peavad 
liikmesriigid esitama komisjonile aastase 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kõnealuseid kriteeriumeid tuleb 
eelnevalt kontrollida ning nende kohta 
peavad liikmesriigid esitama komisjonile 
aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon konsulteerib iga ÜSRi fondi 
puhul vähemalt korra aastas 
organisatsioonidega, kes esindavad 
partnereid liidu tasandil, ÜSRi fondidelt 
saadud toetuse rakendamise teemal.

4. Komisjon konsulteerib iga üldsätete 
määruse alla kuuluvate fondi puhul 
vähemalt korra aastas organisatsioonidega, 
kes esindavad partnereid liidu tasandil, 
üldsätete määruse alla kuuluvatelt
fondidelt saadud toetuse rakendamise 
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teemal.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon konsulteerib iga ÜSRi fondi 
puhul vähemalt korra aastas 
organisatsioonidega, kes esindavad 
partnereid liidu tasandil, ÜSRi fondidelt 
saadud toetuse rakendamise teemal.

4. Komisjon konsulteerib iga ÜSRi fondi 
puhul vähemalt korra aastas 
organisatsioonidega, kes esindavad 
partnereid liidu tasandil, ÜSRi fondidelt 
saadud toetuse rakendamise teemal. Sel 
eesmärgil teostab komisjon eelnevalt 
kõnealuse rakenduse ja sidusrühmade 
(eelkõige majandus- ja sotsiaalpartnerite) 
osaluse analüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et partnereid 
toetatakse suutlikkuse suurendamisel, et 
nad saaksid partnerluses ja avaliku 
konsultatsiooni protsessis tõhusalt 
osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Manfred Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Teine osa – artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon konsulteerib iga ÜSRi fondi 
puhul vähemalt korra aastas 
organisatsioonidega, kes esindavad 
partnereid liidu tasandil, ÜSRi fondidelt 
saadud toetuse rakendamise teemal.
(See oleks lõige 5)

Or. en


